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Jag är inte rädd för att ta i, få skit under naglarna eller dra på mig 
småsår  efter att ha jobbat.

Under åren har jag provat på många yrken. Min pappa hade en 
restaurang och där hjälpte jag till när jag var liten. Senare har det 
varit barnpassning, bar och hemtjänsten. På Tarkett hade jag först 
sommar jobb och fick sen fortsätta och hoppa in på olika ställen när 
det behövdes folk tills jag ingick i vikariepoolen.

Det har gjort mig mångkunnig och gett mig många härliga arbets
kamrater. Jag har träffat flera olika människor och har haft kul i en 
skön gemenskap. Det har klickat!

Ömsesidig respekt är viktigt. Målet är att skapa sunda arbetsvillkor . 
Vi försöker få in fler kvinnor i det fackliga arbetet och jag är en av 
dem. Jag har blivit invald i Jämställdhets & integrationskommittén.

Genom att jag gick med i facket fick jag retroaktiv lön. Det känns 
skönt att få mer information om vad som gäller till exempel vid 
övertid  och om vi skulle bli av med jobbet.

Sophia Gabrielsson
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14. Våra arbetsplatser

Dagordningspunkt 14, Våra arbetsplatser, är som alltid den dagordningspunkt där flest mo-
tioner ska behandlas. Över 100 motioner har kommit in på det område som är basen för 
vår makt och vårt inflytande, som organisation men också för de enskilda medlemmarna. 
Yrkandena som ska behandlas handlar på olika sätt om hur de kollektivavtal och lagar som 
reglerar villkoren på arbetsplatserna ska förbättras. De handlar om makten över anställnings-
former, arbetstid, arbetsmiljö med mera. Stommen i det fackliga arbetet. Frågor som vi alltid 
har arbetat med, som vi arbetar med och som vi alltid kommer att arbeta med.

Men den kris som vi alla drabbats av, som inleddes våren 2020 och som fortgår, den glo-
bala krisen som coronaviruset inneburit och innebär, utsätter oss alla för stora prövningar. 
Det är prövningar som fackföreningsrörelsen och landet Sverige inte tidigare mött, krisen 
som ställer vårt vanliga fackliga arbete och medlemmarnas situation i ett nytt perspektiv.

Akuta frågor har uppstått. Hur ska medlemmarna försörja sig och betala sin hyra, hur 
ska företagen överleva, hur ska vi i Sverige tillsammans klara oss genom denna svåra kris? 
Hur länge kommer den att vara, hur ska vi på bästa sätt starta om igen när krisen är över? 
Hur kommer arbetsmarknaden att se ut då?

Det är extremt svåra frågor där det inte finns några givna svar. Det vi kan konstatera är att 
vi inom LO mött krisen genom att göra det vi gör bäst, arbeta tillsammans. Tillsammans har 
vi utarbetat ett krispaket med ett stort antal förslag som antagits av regeringen. Korttidsarbete, 
slopandet av karensavdraget, och en förbättrad a-kassa är tre exempel som förhoppnings-
vis kommer att innebära att medlemmarna kan klara krisen och ha arbeten att komma 
tillbaka till. Det är åtgärder som är tillfälliga men som vi måste kämpa för att se till att de 
blir permanenta. Tillsammans enades vi om att skjuta upp avtalsrörelsen till hösten 2020. 
Tillsammans har vi hjälpt varandra inom LO och förbunden med praktiskt arbete och råd 
och stöd. Tillsammans är vi som starkast.

Coronakrisen visar också med all önskvärd tydlighet hur viktiga de frågor vi ska behandla 
under denna protokollspunkt är. Att partsautonomin och partsarbetet kan fortsätta ograve-
rat så att snabba beslut kan tas om det är nödvändigt. Att anställningstryggheten förbättras 
så att den situation som många med tillfälliga och korta anställningar möter i dag, att stå 
utan inkomst eftersom de vare sig är berättigade till ersättning från korttidsarbete eller a-
kassa, inte ska inträffa igen. Att villkoren i avtalsförsäkringarna, omställningsförsäkringarna 
och pensionsavsättningarna förbättras. Att arbetsmiljön blir bättre och inte sämre när alla 
kommer tillbaka till sina arbetsplatser. Allt som vi kan påverka och förbättra kommer att 
vara viktigare än någonsin när vi kommit igenom pandemin.

För att kunna åstadkomma det vi vill uppnå är förutsättningarna, som alltid, starka fack-
liga organisationer och en hög kollektivavtalstäckning. Vidare att så mycket som möjligt 
regleras mellan parterna för att förhindra så kallad pingpong-lagstiftning med ständiga för-
ändringar i villkoren för parterna. Något som visat sig mycket skadligt för partssamarbetet.

De yrkanden som förbunden enats om när LO i december 2017 påkallade förhandling 
med Svenskt Näringsliv om trygghet och omställning är, särskilt i ljuset av pandemin, fort-
satt relevanta och viktiga. Anställningstrygghet, heltid, god arbetsmiljö, möjlighet till kom-
petensutveckling och en bra omställningsförsäkring.
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I januari 2019 träffades det så kallade januariavtalet. Med anledning av punkten 20 till-
sattes en utredning om ”Moderniserad arbetsrätt”. Resultatet av denna vet vi nu. Förslaget 
skulle innebära att anställningsskyddet försvagades på ett oacceptabelt sätt. Under bilan fort-
satte förhandlingarna. Men trots intensiva och stundtals givande förhandlingar lyckades vi 
inte träffa ett avtal. I oktober 2020 beslutade en enhällig LO-styrelse att säga nej till avtalet.

Som vi alla vet gick Svenskt Näringsliv och PTK vidare och träffade ett avtal. Regeringen 
beslutade att partsavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK skulle ligga till grund för 
lagstiftning om anställningstrygghet och omställning. Kommunal och IF Metall anslöt sig 
därefter till partsavtalet. Så kallade bokstavsutredningar tillsattes för att genomföra inne-
hållet i lag. Remissyttrande över utredningarna ska vara inne till departementet senast den 
15 september 2021. Om utredningsförslagen blir verklighet är ännu inte beslutat, men i nu-
läget är det troligt att det blir så.

Partsavtalet innehåller bland annat ett Huvudavtal för anslutna parter. I Huvudavtalet 
finns bland annat bestämmelser om en förändrad omställningsförsäkring. En omställ-
ningsförsäkring som för arbetarkollektivet ska förhandlas med LO. En förhandling som på-
går. Vidare bestämmelser om att saklig grund-begreppet i LAS ska ersättas med begreppet 
sakliga skäl. I och med det ändras kriterierna för uppsägning på grund av personliga skäl. 
Uppsägningar på grund av arbetsbrist berörs inte av förändringen. Begreppet sakliga skäl ska 
vara dispositivt på huvudorganisationsnivå, en ny form av semi-dispositivitet. Vidare till-
skapas ett nytt regelverk om hur turordningen ska bestämmas vid arbetsbristuppsägningar.

Partsavtalet innehåller även en principöverenskommelse. Där anges de krav som par-
terna har på lagstiftaren. Bland annat ska en offentlig omställningsorganisation för företag 
utan kollektivavtal skapas samt en ny form av studiestöd. När det gäller LAS ska bland an-
nat saklig grund förändras till sakliga skäl enligt Huvudavtalets kriterier och med samma 
form av dispositivitet. Allmän visstid avskaffas och ersättas med anställningsformen särskild 
visstid. Frågan om turordning vid hyvling ska också regleras. Turordningsbestämmelserna 
ändras på så sätt att alla arbetsgivare har rätt att undanta tre arbetstagare samtidigt som 
2/10-undantaget tas bort. Begreppet ogiltighet förändras så att den anställde ska arbeta sin 
uppsägningstid och inte till dess tvisten är avgjord. I uthyrningslagen införs en ny bestäm-
melse med innebörd att den som varit uthyrd viss tid hos samma arbetsgivare ska erbjudas 
anställning hos denne.

Partsavtalet och lagförslagen innebär i vissa avseenden en förbättring i linje med det LO 
yrkat i de gemensamma förhandlingarna om trygghet och omställning. I andra avseenden 
försämringar. I nuläget, augusti/september vet vi inte om partsöverenskommelsen kommer 
att träda i kraft eller om den föreslagna lagstiftningen kommer att bli verklighet. Självklart 
inte heller hur många förbund och arbetsgivareförbund som eventuellt kommer att ansluta 
sig till Huvudavtalet Svenskt Näringsliv PTK. Under hösten kommer LO-styrelsen att nog-
grant analysera frågorna och bestämma väg framåt för LO.

Många av motionerna i dagordningspunkten 14 handlar just om dessa frågor. Om anställ-
ningstrygghet och vikten av kollektivavtal. Trygga anställningar och starka kollektivavtal som 
ger arbetare möjlighet att jobba tillräckligt många timmar, varken mer eller mindre. Heltid 
som norm på hela arbetsmarknaden. Trygga anställningar så att arbetare vågar säga ifrån när 
problem eller missförhållanden uppstår på en arbetsplats. Trygga anställningar så att fackligt 
förtroendevalda kan agera för medlemmarnas bästa och träffa bra avtal och överenskommelser.
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Precisionsbemanningen, eller som den även brukar kallas, prekära anställningsförhål-
landen, måste bekämpas. Dessa förhållanden har fortsatt att öka sedan den förra kongres-
sen och följderna har många mött, nu särskilt under coronakrisen, men även under normala 
förhållanden. Medlemmar som har svårigheter som exempelvis att skaffa sig en bostad och 
få lån. Precisionsbemanning förekommer oftast i den växande tjänstesektorn och inom LO-
kollektivet. Den drabbar mestadels kvinnor, unga och invandrare. Utbredningen av fenome-
net precisionsbemanning måste hejdas. Den är en skam för vår partsmodell.

När arbetsmarknaden drar i gång efter krisen är det särskilt viktigt att vi bevakar arbets-
miljön. Det finns en risk att arbetsorganisationerna kommer att vara mer anorektiska än 
före krisen, att fler ska göra mer.

Arbetarkvinnornas livslängd sjunker i en tid när politiska beslut tagits om ett förlängt 
arbetsliv. Med nutidens arbetsmiljöer är det alltför få av LO-förbundens medlemmar som 
når dagens pensionsålder utan en utsliten kropp eller arbetsrelaterad sjukdom. För att vända 
trenden är det viktigt att förstå hur arbetslivets mekanismer fungerar i ett arbetsliv som ut-
vecklas i snabb takt, med digitala lösningar av arbetsmoment där arbetstagarnas arbetsmiljö 
inte är i fokus. Människan är ingen maskin och LO vill att beslutsfattare tar sina beslut uti-
från ett etiskt val av tekniken där facken varit med och påverkat.

LO vill se ett hållbart arbetsliv för alla. För att nå dit krävs att arbetsmiljöarbetet och ar-
betsmiljöutbildningarna tar avstamp i arbetsmiljöforskningen och tar tillvara all den kunskap 
som finns på våra arbetsplatser. Stöd ska även finnas tillgängligt via en kvalitetssäkrad före-
tagshälsovård för alla. Arbetsgivarna måste ta sitt arbetsmiljöansvar och Arbetsmiljöverket 
måste ta sitt myndighetsansvar för att stärka såväl arbetsmiljölagens som skyddsombudens 
legitimitet på arbetsplatserna. 

För att säkerställa värden som rör arbetsmiljön och återställa maktbalansen mellan ar-
betstagare och arbetsgivaren behöver fler arbetsmiljöfrågor regleras genom kollektivavtal.

I LOs program Det goda arbetet i en ny tid – en hel människa, ett helt arbetsliv synliggörs 
hur arbetslivets olika delar påverkar varandra. Bland annat belyses nya inflytandearenor och 
vilka fackliga strategier som krävs för att återställa maktbalansen så att även arbetare ska 
kunna vara en hel människa ett helt arbetsliv och kunna gå i pension utan arbetsrelaterad  
ohälsa.

En allt viktigare del av arbetslivets villkor är de kollektivavtalade försäkringarna. Det 
generella och solidariskt finansierade välfärdssystemet är det mest effektiva och rationella 
sättet att utjämna risker mellan individer och grupper. Men när våra gemensamma system 
inte uppfyller de trygghetsbehov som finns ökar kraven på alternativa lösningar. Privata för-
säkringar är inte ett hållbart alternativ inom välfärdspolitikens område. Ett större inslag av 
privata försäkringar kommer dramatiskt att öka skillnaderna i välfärdsskydd mellan olika 
grupper och göra det omöjligt för stora grupper att få ett tillräckligt bra försäkringsskydd 
vid exempelvis sjukdom eller arbetslöshet.

Arbetsmarknadens parter har med kollektivavtalade försäkringar i stället hittat en ra-
tionell lösning på detta försäkringsbehov. Avtalsförsäkringarna är en mer rättvis och kost-
nadseffektiv lösning jämfört med privata försäkringar. Kostnaden för att försäkra sig på-
verkas inte av att en individ har större eller mindre risk för att bli sjuk eller arbetsskadad. 
Avtalsförsäkringarna skapar också konkurrensneutralitet mellan företagen eftersom kost-
naderna för premierna är relativt lika. Rörligheten på arbetsmarknaden underlättas av stora 
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försäkringskollektiv, med lika eller likartade villkor, eftersom försäkringsskyddet inte blir 
ett hinder för att byta arbetsgivare eller fackförbund.

För att modellen med kompletterande avtalslösningar i välfärden ska fungera, krävs ett 
starkt lagstadgat försäkringsskydd i botten som finansieras solidariskt och omfattar alla. Om 
arbetsmarknadens parter i stället i större utsträckning förväntas förhandla fram nya eller 
förbättrade avtalslösningar, kommer vissa grupper att kunna få betydligt bättre villkor än 
andra. Löntagare som gynnas av en sådan utveckling är de med starkare ställning eller lägre 
risk, vars betalningsvilja till den gemensamma välfärden minskar när de har råd att bekosta 
sitt eget försäkringsskydd.

En sådan utveckling riskerar att bli ett första steg på vägen mot att staten överlåter åt par-
terna eller individen att skaffa ett fullgott försäkringsskydd, medan staten enbart erbjuder 
ett grundskydd. Det innebär att varje grupp får bära sin egen risk och kostnad och att den 
solidariska finansieringen försvinner. Förbättringar i avtalsförsäkringarna ska finansieras av 
löneutrymmet och det betyder att LO-kollektivet, som generellt har en högre risk, får avsätta 
mer av detta till försäkringsskydd än vad exempelvis tjänstemännen behöver.

Det finns dock behov av att fortsätta utveckla och förbättra avtalsförsäkringarna inom 
ramen för det komplement som de är tänkta att utgöra. Vare sig försäkringarna är förmåns-
bestämda eller premiebestämda så innebär en förbättring att nytt löneutrymme måste tas 
i anspråk. Vilka villkorsförbättringar som är önskvärda beslutas av LOs kongress. Därefter 
kommer kraven att finnas med för övervägande och prioritering vid framtida omförhand-
lingar av avtalsförsäkringarna

Härmed yrkas bifall till styrelsens förslag under dagordningspunkten 14.
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M
otionerna 14.1–14.4 har beslutats under 2020.

14.a Kollektivavtal och lagar

14.1
Trygghet och omställning
Kommunalarbetareförbundet
Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar arbetsgivarnas och arbetstagarnas rättigheter 
och skyldigheter kring individens anställning. Den består i huvudsak av regler som rör an-
ställningens ingående och upphörande.

Grunderna i LAS har varit desamma ända sedan lagen infördes 1974. Huvudregeln är 
att anställningar ska gälla tills vidare, och att dessa kan upphöra endast när det finns saklig 
grund för uppsägning. Dessa regler har inte ändrats, vare sig vid den stora omarbetningen 
av lagen som trädde i kraft 1982, eller senare. Möjligheterna för arbetsgivaren att anställa 
på visstid har dock med åren utökats, genom ytterligare former för tidsbegränsade anställ-
ningar, senast genom införandet av allmän visstid som innebär att arbetsgivare utan några 
skäl kan välja att frångå huvudregeln om tillsvidareanställning och i stället anställa på viss  
tid. 

Alltjämt är dock tillsvidareanställning huvudregel på svensk arbetsmarknad och det är 
med den utgångspunkten som anställningsskyddet är utformat. En tillsvidareanställning 
får inte sägas upp med mindre än att den är sakligt grundad, såsom det står i 7 § LAS. Saklig 
grund kan vara antingen arbetsbrist eller personliga skäl. Genom Arbetsdomstolens praxis 
finns i dag en ganska klar bild av vad som är saklig grund för uppsägning och vad som inte 
är det. Saklig grund är alltså själva fundamentet i anställningsskyddet. Anställningsskyddet 
är således utformat som att arbetsgivaren förvisso har en mycket fri anställningsrätt, men i 
gengäld inte en fri uppsägningsrätt.

En annan grundläggande utgångspunkt i LAS är att vissa regler är semidispositiva och 
därmed kan ersättas av andra regler i kollektivavtal, medan andra regler är tvingande. Saklig 
grund, 7 § LAS, är en tvingande regel. Arbetsmarknadens parter kan därför inte förfoga över 
begreppet saklig grund i förhandlingar, med mindre än att LAS ändras och blir dispositiv 
även i dessa delar. 

Vi kan konstatera att LAS handlar om individens rättigheter – men också är grundläggan-
de för maktbalansen mellan arbetsgivare och arbetstagare på svensk arbetsmarknad. Genom 
att öppna dörren för att ändra i begreppet saklig grund förändras maktbalansen, med alla 
Sveriges arbetstagare som förlorare.

Därmed är LAS en angelägenhet av enorm betydelse för hela den svenska fackförenings-
rörelsen och samtliga LO-förbund. Kommunal med sina drygt 500 000 medlemmar företrä-
der således över 40 procent av LO-kollektivet.

Mot bakgrund av såväl den process som föranlett den gemensamma avsiktsförklaringen 
mellan LO och Svenskt Näringsliv som avsiktsförklaringens innehåll, föreslår Kommunal 
att LOs mandat för förhandlingar om trygghet och omställning tydliggörs.

Efter beslut på representantskapet hösten 2017 begärde LO förhandling med Svenskt 
Näringsliv om trygghet och omställning på arbetsmarknaden. Uppdragets inriktning var 
tydlig – de visstidsanställdas ställning på svensk arbetsmarknad skulle stärkas och heltid 
göras till norm i alla LO-yrken. 
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I begäran om förhandling fokuserade LO, i enlighet med uppdraget, på tre frågor: 
 – Få slut på det daglönarsystem som återuppstått som en konsekvens av bland annat föränd-
ringarna i allmän visstidsanställning. 

 – Få arbetsgivaren att sluta använda inhyrd personal då behovet av arbetskraft är permanent. 
 – Stärk omställningsförmågan för alla arbetstagare och skapa bättre statliga stödstrukturer 
genom exempelvis en generösare studiefinansiering.

Till dessa gemensamma förhandlingar har LO, i enlighet med stadgarna, utsett en förhand-
lingsdelegation. Förhandlingsdelegationen består av LOs avtalsråd och inom ramen för denna 
har en mindre förhandlingsdelegation utsetts, i detta fall med representanter från fem av 
medlemsförbunden. Förhandlingsdelegationen har, enligt stadgarna, till uppdrag att ”svara 
för att förhandlingarna genomförs”.

Sedan förhandlingarna påkallades 2017 har förutsättningarna för dessa till viss del föränd-
rats genom januariavtalet 2019. Såväl Svenskt Näringsliv som LO har utåt sett varit tydliga 
med deras respektive inställning och intention avseende vad parterna, alternativt lagstifta-
ren, har att göra med anledning av punkt 20 i januariavtalet. 

I februari 2019 överlämnade Svenskt Näringsliv ett underlag till LO inför de fortsatta för-
handlingarna mellan parterna. Bakgrunden var att förhandlingarna förväntades ta ny fart, 
då januariavtalet genom sin utformning föreskriver ett hot om lagstiftning om parterna inte 
kommer överens om annat. Av Svenskt Näringslivs underlag framgår tydligt att högst upp 
på deras kravlista står att avskaffa saklig grund och därmed införa en fri uppsägningsrätt. 
LO bemötte medialt detta krav genom att fastslå att kravet är ”befängt” och att om detta 
blev verklighet skulle det göra alla arbetstagare rättslösa. 

Under våren, sommaren och hösten har två olika partsgemensamma arbetsgrupper ar-
betat med underlag inför kommande förhandlingar. Dessa har nu visat sig ligga till grund 
för den avsiktsförklaring som sedermera har träffats. Redan vid inrättandet av arbetsgrup-
perna gjorde Kommunal klart att saklig grund inte var föremål för förhandling. Denna bild 
trodde vi delades av LO och samtliga medlemsförbund. 

Under samma period har den lilla förhandlingsdelegation som utsetts av LOs avtalsråd 
och som enligt stadgarna haft att ”svara för att förhandlingarna genomförs”, inte samman-
kallats. Från LO sades det att några förhandlingar inte har ägt rum.

Sedan arbetsgruppens resultat presenterats fick Kommunal och de andra förbunden inom 
LO i slutet av 2019 ett utkast till avsiktsförklaring sig tillhanda. Där framgick bland annat 
att LO och Svenskt Näringsliv, efter ”omfattande, svåra, komplicerade men konstruktiva 
förhandlingar”, var överens om att begreppet saklig grund i LAS bör tas bort och ersättas av 
något annat. I den avsiktsförklaring som läckt till media står bland annat att ”Parternas inten-
tion är att begreppet 'saklig grund' i anställningsskyddslagen bör ersättas av en ny reglering”.

Efter att frågan om såväl förhandlingarnas innehåll som hur de gått till varit föremål 
för diskussioner i såväl LOs avtalsråd som i dess styrelse, presenterades senare en reviderad 
avsiktsförklaring där det framgår att den bortre gränsen för kommande förhandlingar är 
att de nya reglerna inte får innebära en fri uppsägningsrätt för arbetsgivarna. Det är i sig 
självklart, då en helt fri uppsägningsrätt inte kan uppnås ens genom ändringar i LAS. Det 
anställningsskydd som i övrigt får anses finnas genom reglerna i diskrimineringslagen, för-
eningsrättskränkning med mera har sin grund i Sveriges internationella åtaganden. Det är 
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således fråga om ”skydd” som varken kan avtalas eller lagstiftas bort. Som ett exempel på 
detta kan nämnas, att det redan vid införandet av LAS resonerades i förarbetena kring hu-
ruvida det anställningsskydd som skulle tillfalla arbetstagarna genom regleringen om sak-
lig grund, skulle anses tillräcklig utifrån Sveriges åtaganden genom att ha ratificerat ILO-
konvention 158 om uppsägning av anställningsavtal på arbetsgivarens initiativ. Det är högst 
oklart om ett sänkt skydd genom antingen att ta bort begreppet saklig grund i lagen eller 
öppna för att parterna avtalar bort det genom att regleringen blir semidispositiv, skulle leda 
till slutsatsen att Sverige fortfarande uppfyller de minimiregler som följer av konventionen.

Det har också resonerats kring att det återfinns ett anställningsskydd genom begreppet 
”god sed på arbetsmarknaden”. Denna inställning måste anses som naiv, då Arbetsdomstolen 
hittills inte godtagit detta argument i så gott som något rättsfall där detta åberopats. Inte 
heller före införandet av LAS innebar ”god sed” något nämnvärt anställningsskydd i prakti-
ken. Man kan i alla fall konstatera att det som arbetsgivarna vill åt, nämligen att kunna göra 
sig av med arbetstagare som i deras mening har samarbetsproblem eller inte är tillräckligt 
produktiva, knappast skulle hindras av ett ”anställningsskydd” som enbart består av någon 
modifierad variant av god sed på arbetsmarknaden. Det är obegripligt hur parterna med 
detta ser att uppsägningar fortsättningsvis ska kunna ske ”förutsägbart och rättssäkert” så 
som det stipuleras i januariavtalet.

Även i den slutligt presenterade versionen av avsiktsförklaringen framgår att LO, TCO, 
Saco och Svenskt Näringsliv är överens om att de grundläggande reglerna i dagens anställ-
ningsskydd kan behöva ändras och att arbetsgivarna ska få en större flexibilitet vid upp-
sägningar. Detta kan inte uppfattas på något annat sätt än att de fortsatta förhandlingarna 
kommer att handla om att ändra eller ta bort saklig grund för uppsägning, och kommer att 
leda till ett försämrat anställningsskydd för alla arbetstagare på svensk arbetsmarknad. Det 
är något som vi i Kommunal under hela processen motsatt oss att förhandla om. Återigen, 
grunden för LOs förhandlingsmandat är fortfarande den förhandling som påkallades hösten 
2017 om trygghet och omställning.

Reglerna i LAS om att det ska finnas saklig grund för uppsägning är som sagt tvingande 
och helt grundläggande för anställningsskyddet. Om dessa regler skulle göras dispositiva, 
det vill säga möjliga att ändra genom kollektivavtal, så innebär det stora risker. Värt att sär-
skilt lyfta är att:
 – Det öppnar dörren för kollektivavtalsshopping där arbetsgivarna kommer att vilja ha det 
kollektivavtal som har sämst anställningsskydd.

 – Det öppnar för så kallade ”gula” fackföreningar som går arbetsgivarens ärenden att helt 
avtala bort anställningsskyddet på de arbetsplatser där de tecknar kollektivavtal.

 – Risken ökar för att arbetstagare utan anställningsskydd inte vågar kräva sina rättigheter. 

Vårt uppdrag som fackföreningar är att tillvarata arbetstagarnas rättigheter. Vår möjlighet 
att göra detta skadas väsentligt om vi själva utraderar den för arbetstagarna viktigaste re-
geln i anställningsskyddet, den om saklig grund för uppsägning. En sådan förändring skulle 
innebära en radikal förskjutning av maktbalansen mellan arbetsgivare och arbetstagare på 
den svenska arbetsmarknaden.

Det kan inte nog betonas att anställningsskyddets kärna, nämligen att en arbetstagare 
inte kan sägas upp utan att saklig grund föreligger, är en grundläggande förutsättning för 
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ett gott klimat och en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. Utan det grundläggande skyddet för 
anställningen skulle våra medlemmar inte våga höja sin röst och diskutera fackliga frågor på 
arbetsplatsen. Vi vet redan i dag att de som står upp för sig själva och för sina arbetskamrater 
ofta får kämpa i motvind och ses som jobbiga och obekväma. Vem ska våga göra det, med 
risken att dagen efter sägas upp?

Det har framförts åsikter om att försämringarna i anställningsskyddet skulle kunna gott-
göras av ändringar i regler avseende exempelvis visstidsanställningar. På detta vill vi framhålla, 
att det inte kan ses som en lösning att försämra anställningstryggheten för majoriteten av 
arbetstagarna på svensk arbetsmarknad, till förmån för att till exempel förkorta tiden för 
konvertering av en visstidsanställning. Det enkla skälet till det är det argument som arbets-
givarna själva använder, nämligen att de inte ser några som helst problem att tillsvidarean-
ställa alla arbetstagare – så länge anställningen kan sägas upp utan saklig grund. 

Konsekvensen av förändringen skulle alltså inte bli ett ökat anställningsskydd för de 
visstidsanställda, utan ett försämrat anställningsskydd för samtliga. För genom att sänka 
skyddsnivån för de tillsvidareanställda så sänker man skyddsnivån på det som de visstids-
anställda eftersträvar, nämligen en tillsvidareanställning. En fråga man då bör ställa sig är 
vad en tillsvidareanställning egentligen är värd, om arbetstagaren ändå kan sägas upp när 
som helst utan saklig grund? 

Vidare är det viktigt att framhålla regeln om saklig grund är tvingande till arbetstagar-
nas fördel, på så vis att inte ens arbetsmarknadens parter genom kollektivavtal kan avtala 
bort detta skydd. Det innebär att de ändringar som LO och Svenskt Näringsliv nu avser för-
handla om inte ryms inom parternas möjligheter, utan kräver en ändring i lag. Även mot 
denna bakgrund är det vår uppfattning att LO, genom sitt agerande, överträtt sitt mandat.

Mot bakgrund av januariavtalet och de därmed delvis förändrade förutsättningarna för 
förhandlingarna om arbetsrätten mellan LO och Svenskt Näringsliv vill vi vara tydliga med 
att vår utgångspunkt naturligtvis är att frågor om arbetsmarknaden bäst löses mellan par-
terna i förhandlingar. Men genom att öppna dörren för diskussioner om saklig grund har 
LO överträtt sitt mandat i förhandlingarna. Man har också gått längre än vad januariavtalet 
stipulerar. Genom att undanhålla förbunden information om långtgående samtal/förhand-
lingar med motparten har man förbrukat vårt förtroende att förhandla i dessa frågor. 

Utifrån punkt 20 i januariavtalet har en statlig utredning tillsatts. I direktiven till ut-
redningen, En moderniserad arbetsrätt (dir 2019:17), framgår att dessa inte kommer att inne-
hålla några förslag om ändringar i begreppet saklig grund. Det ryms inte inom de utred-
ningsdirektiv som skrivits. Dessa handlar om andra, i huvudsak för arbetsgivarna, viktiga 
frågor avseende reglerna i LAS. Utredningen har enligt direktiven i uppdrag att utarbeta 
författningsförslag inom tre punkter; utökade undantag från turordningsreglerna, att inom 
ramen för anställningen stärka arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling och omställ-
ningsförmåga samt lägre kostnader vid uppsägningar, särskilt för mindre företag. Vidare 
har utredningen möjlighet att författa förslag som syftar till att skapa en bättre balans i 
anställningsskyddet för personal med olika anställningsvillkor. Att denna sista punkt inte 
kan innebära ett angrepp på begreppet saklig grund, står dock att läsa längst ner på sidan 
13 i utredningsdirektiven, ”Uppsägningar ska fortsatt kräva saklig grund”. Detta går inte att 
misstolkas och det kan därmed konstateras, att parternas förhandlingar går långt utanför 
vad det lagstiftningshot som punkt 20 i januariavtalet medförde. 
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LO ska inte medverka till att försvaga anställningsskyddet och därmed rubba maktba-
lansen på den svenska arbetsmarknaden. Konsekvenserna av ett försvagat anställningsskydd 
är svåra att överblicka och väldigt svåra att reparera. Som erfarna förhandlare vet vi att det 
man en gång har förlorat är väldigt svårt att ta tillbaka. 

Det är tydligt att den svenska arbetsmarknadsmodellen befinner sig i ett allvarligt läge. 
I denna situation behöver fackföreningsrörelsen stå enad i uppdraget att bevaka medlem-
marnas intressen och en förutsättning för att det ska lyckas är att förhandlingarna sker med 
stor tillit och att samtliga LOs medlemsförbund har inflytande över processen. Det är uti-
från detta mycket beklagligt att LO som federation inte anser det som bekymmersamt att 
de nu genom beslut i LOs styrelse väljer att gå vidare i förhandlingarna, trots att förbund 
som tillsammans representerar mer än hälften av LOs medlemmar starkt motsatt sig detta 
och valt att ställa sig utanför.

Det kan inte vara fackföreningens uppgift att försämra tryggheten för någon. Vi har inte, 
såsom LO uttryckt det, ”varit överens om att försämra anställningsskyddet”. Vår uppgift 
har alltid varit, och ska fortsätta vara, att se till att öka tryggheten och förbättra villkoren 
för alla medlemmar.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO inte ska medverka till att förändra reglerna om saklig grund för uppsägning i LAS 

samt
att LO inte ska medverka till att de tvingande reglerna i LAS görs dispositiva, ens genom 

centralt kollektivavtal.
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14.2
Förhandlingarna mellan LO och Svenskt Näringsliv om Trygghet och Omställning
Byggnadsarbetareförbundet
Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar arbetsgivarnas och arbetstagarnas rättigheter 
och skyldigheter kring individens anställning. Den består i huvudsak av regler som rör an-
ställningens ingående och upphörande.

Grunderna i LAS har varit desamma ända sedan lagen infördes 1974. Huvudregeln är 
att anställningar ska gälla tills vidare och att dessa kan upphöra endast när det finns saklig 
grund för uppsägning. Dessa regler har inte ändrats, vare sig vid den stora omarbetningen 
av lagen som trädde i kraft 1982, eller senare. Möjligheterna för arbetsgivaren att anställa på 
visstid har dock med åren utökats, genom ytterligare former för tidsbegränsade anställning-
ar, senast genom införandet av allmän visstid som innebär att arbetsgivare utan några skäl 
kan välja att frångå huvudregeln om tillsvidareanställning och i stället anställa på viss tid. 

Alltjämt är dock tillsvidareanställning huvudregel på svensk arbetsmarknad och det är 
med den utgångspunkten som anställningsskyddet är utformat. En tillsvidareanställning 
får inte sägas upp med mindre än att den är sakligt grundad, såsom det står i 7 § LAS. Saklig 
grund kan vara antingen arbetsbrist eller personliga skäl. Genom Arbetsdomstolens praxis 
finns i dag en ganska klar bild av vad som är saklig grund för uppsägning och vad som inte 
är det. Saklig grund är alltså själva fundamentet i anställningsskyddet. Anställningsskyddet 
är således utformat som att arbetsgivaren förvisso har en mycket fri anställningsrätt, men i 
gengäld inte en fri uppsägningsrätt.

En annan grundläggande utgångspunkt i LAS är att vissa regler är semidispositiva och där-
med kan ersättas av andra regler i kollektivavtal, medan andra regler är tvingande. Saklig grund, 
7 § LAS, är en tvingande regel. Arbetsmarknadens parter kan därför inte förfoga över begreppet 
saklig grund i förhandlingar, med mindre än att LAS ändras och blir dispositiv även i dessa delar. 

Vi kan konstatera att LAS handlar om individens rättigheter – men också är grundläggan-
de för maktbalansen mellan arbetsgivare och arbetstagare på svensk arbetsmarknad. Genom 
att öppna dörren för att ändra i begreppet saklig grund förändras maktbalansen, med alla 
Sveriges arbetstagare som förlorare.

Därmed är LAS en angelägenhet av enorm betydelse för hela den svenska fackförenings-
rörelsen och samtliga LO-förbund. 

Mot bakgrund av såväl den process som föranlett den gemensamma avsiktsförklaringen 
mellan LO och Svenskt Näringsliv som avsiktsförklaringens innehåll föreslår Byggnads att 
LOs mandat för förhandlingar om trygghet och omställning tydliggörs.

Efter beslut på representantskapet hösten 2017 begärde LO förhandling med Svenskt 
Näringsliv om trygghet och omställning på arbetsmarknaden. Uppdragets inriktning var 
tydlig – de visstidsanställdas ställning på svensk arbetsmarknad skulle stärkas och heltid 
göras till norm i alla LO-yrken.

I begäran om förhandling fokuserade LO, i enlighet med uppdraget, på tre frågor: 
 – Få slut på det daglönarsystem som återuppstått som en konsekvens av bland annat föränd-
ringarna i allmän visstidsanställning. 

 – Få arbetsgivaren att sluta använda inhyrd personal då behovet av arbetskraft är permanent. 
 – Stärk omställningsförmågan för alla arbetstagare och skapa bättre statliga stödstrukturer 
genom exempelvis en generösare studiefinansiering.
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Till dessa gemensamma förhandlingar har LO, i enlighet med stadgarna, utsett en förhand-
lingsdelegation. Förhandlingsdelegationen består av LOs avtalsråd och inom ramen för denna 
har en mindre förhandlingsdelegation utsetts, i detta fall med representanter från fem av 
medlemsförbunden. Förhandlingsdelegationen har, enligt stadgarna, till uppdrag att ”svara 
för att förhandlingarna genomförs”.

Sedan förhandlingarna påkallades 2017 har förutsättningarna för dessa till viss del föränd-
rats genom den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, 
Liberalerna och Miljöpartiet i januari 2019 (januariavtalet). Såväl Svenskt Näringsliv som 
LO har utåt sett varit tydliga med deras respektive inställning och intention avseende vad 
parterna, alternativt lagstiftaren, har att göra med anledning av punkt 20 i januariavtalet. 

I februari 2019 överlämnade Svenskt Näringsliv ett underlag till LO inför de fortsatta för-
handlingarna mellan parterna. Bakgrunden var att förhandlingarna förväntades ta ny fart, 
då januariavtalet genom sin utformning föreskriver ett hot om lagstiftning om parterna inte 
kommer överens om annat. Av Svenskt Näringslivs underlag framgår tydligt att högst upp 
på deras kravlista står att avskaffa saklig grund och därmed införa en fri uppsägningsrätt. 
LO bemötte medialt detta krav genom att fastslå att kravet är ”befängt” och att om detta 
blev verklighet skulle det göra alla arbetstagare rättslösa. 

Under våren, sommaren och hösten har två olika partsgemensamma arbetsgrupper ar-
betat med underlag inför kommande förhandlingar. Dessa har nu visat sig ligga till grund 
för den avsiktsförklaring som sedermera har träffats. 

Under samma period har den lilla förhandlingsdelegation som utsetts av LOs avtalsråd 
och som enligt stadgarna haft att ”svara för att förhandlingarna genomförs” inte samman-
kallats. Från LO sas det att några förhandlingar inte har ägt rum.

Sedan arbetsgruppens resultat presenterats fick förbunden inom LO i slutet av 2019 ett 
utkast till avsiktsförklaring sig tillhanda. Där framgick bland annat att LO och Svenskt 
Näringsliv, efter ”omfattande, svåra, komplicerade men konstruktiva förhandlingar”, var över-
ens om att begreppet saklig grund i LAS bör tas bort och ersättas av något annat. I den av-
siktsförklaring som läckt till media står bland annat att ”Parternas intention är att begreppet 

”saklig grund” i anställningsskyddslagen bör ersättas av en ny reglering”.
Efter att frågan om såväl förhandlingarnas innehåll som hur de gått till varit föremål 

för diskussioner i såväl LOs avtalsråd som dess styrelse, presenterades senare en reviderad 
avsiktsförklaring där det framgår att den bortre gränsen för kommande förhandlingar är 
att de nya reglerna inte får innebära en fri uppsägningsrätt för arbetsgivarna. Det är i sig 
självklart, då en helt fri uppsägningsrätt inte kan uppnås ens genom ändringar i LAS. Det 
anställningsskydd som i övrigt får anses finnas genom reglerna i diskrimineringslagen, för-
eningsrättskränkning med mera har sin grund i Sveriges internationella åtaganden. Det är 
således fråga om ”skydd” som varken kan avtalas eller lagstiftas bort. Som ett exempel på 
detta kan nämnas, att det redan vid införandet av LAS resonerades i förarbetena kring hu-
ruvida det anställningsskydd som skulle tillfalla arbetstagarna genom regleringen om sak-
lig grund, skulle anses tillräcklig utifrån Sveriges åtaganden genom att ha ratificerat ILO-
konvention 158 om uppsägning av anställningsavtal på arbetsgivarens initiativ. Det är högst 
oklart om ett sänkt skydd genom antingen att ta bort begreppet saklig grund i lagen eller 
öppna för att parterna avtalar bort det genom att regleringen blir semidispositiv, skulle leda 
till slutsatsen att Sverige fortfarande uppfyller de minimiregler som följer av konventionen.

M O T I O N E R  O C H  U T L Å T A N D E N  15 P U N K T  1 4 .  V Å R A  A R B E T S P L A T S E R



M
otionerna 14.1–14.4 har beslutats under 2020.

Det har också resonerats kring att det återfinns ett anställningsskydd genom begreppet 
”god sed på arbetsmarknaden”. Denna inställning måste anses som naiv, då Arbetsdomstolen 
hittills inte godtagit detta argument i så gott som något rättsfall där detta åberopats. Inte 
heller före införandet av LAS innebar ”god sed” något nämnvärt anställningsskydd i prakti-
ken. Man kan i alla fall konstatera att det som arbetsgivarna vill åt, nämligen att kunna göra 
sig av med arbetstagare som i deras mening har samarbetsproblem eller inte är tillräckligt 
produktiva, knappast skulle hindras av ett ”anställningsskydd” som enbart består av någon 
modifierad variant av god sed på arbetsmarknaden. Det är obegripligt hur parterna med 
detta ser att uppsägningar fortsättningsvis ska kunna ske ”förutsägbart och rättssäkert” så 
som det stipuleras i januariavtalet.

Även i den slutligt presenterade versionen av avsiktsförklaringen framgår att LO, TCO, 
Saco och Svenskt Näringsliv är överens om att de grundläggande reglerna i dagens anställ-
ningsskydd kan behöva ändras och att arbetsgivarna ska få en större flexibilitet vid upp-
sägningar. Detta kan inte uppfattas på något annat sätt än att de fortsatta förhandlingarna 
kommer att handla om att ändra eller ta bort saklig grund för uppsägning och kommer att 
leda till ett försämrat anställningsskydd för alla arbetstagare på svensk arbetsmarknad. Det 
är något som vi i Byggnads uttryckligen har motsatt oss att förhandla om. Återigen, grun-
den för LOs förhandlingsmandat är fortfarande den förhandling som påkallades hösten 2017 
om trygghet och omställning.

Reglerna i LAS om att det ska finnas saklig grund för uppsägning är som sagt tvingande 
och helt grundläggande för anställningsskyddet. Om dessa regler skulle göras semidisposi-
tiva, dvs. möjliga att ändra genom kollektivavtal, så innebär det stora risker. 

Värt att särskilt lyfta är att:
 – Det öppnar dörren för kollektivavtalsshopping där arbetsgivarna kommer att vilja ha det 
kollektivavtal som har sämst anställningsskydd. 

 – Det öppnar för så kallade ”gula” fackföreningar som går arbetsgivarens ärenden att helt 
avtala bort anställningsskyddet på de arbetsplatser där de tecknar kollektivavtal.

 – Risken ökar för att arbetstagare utan anställningsskydd inte vågar kräva sina rättigheter. 

Vårt uppdrag som fackföreningar är att tillvarata arbetstagarnas rättigheter. Vår möjlighet 
att göra detta skadas väsentligt om vi själva utraderar den för arbetstagarna viktigaste re-
geln i anställningsskyddet, den om saklig grund för uppsägning. En sådan förändring skulle 
innebära en radikal förskjutning av maktbalansen mellan arbetsgivare och arbetstagare på 
den svenska arbetsmarknaden.

Det kan inte nog betonas att anställningsskyddets kärna, nämligen att en arbetstagare 
inte kan sägas upp utan att saklig grund föreligger, är en grundläggande förutsättning för 
ett gott klimat och en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. Utan det grundläggande skyddet för 
anställningen skulle våra medlemmar inte våga höja sin röst och diskutera fackliga frågor på 
arbetsplatsen. Vi vet redan i dag att de som står upp för sig själva och för sina arbetskamrater 
ofta får kämpa i motvind och ses som jobbiga och obekväma. Vem ska våga göra det, med 
risken att dagen efter sägas upp?

Det har framförts åsikter om att försämringarna i anställningsskyddet skulle kunna gott-
göras av ändringar i regler avseende exempelvis visstidsanställningar. På detta vill vi framhålla, 
att det inte kan ses som en lösning att försämra anställningstryggheten för majoriteten av 
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arbetstagarna på svensk arbetsmarknad, till förmån för att till exempel förkorta tiden för 
konvertering av en visstidsanställning. Det enkla skälet till det är det argument som arbets-
givarna själva använder, nämligen att de inte ser några som helst problem att tillsvidarean-
ställa alla arbetstagare – så länge anställningen kan sägas upp utan saklig grund.

Konsekvensen av förändringen skulle alltså inte bli ett ökat anställningsskydd för de 
visstidsanställda, utan ett försämrat anställningsskydd för samtliga. För genom att sänka 
skyddsnivån för de tillsvidareanställda så sänker man skyddsnivån på det som de visstids-
anställda eftersträvar, nämligen en tillsvidareanställning. En fråga man då bör ställa sig är 
vad en tillsvidareanställning egentligen är värd, om arbetstagaren ändå kan sägas upp när 
som helst utan saklig grund? 

Vidare är det viktigt att framhålla regeln om saklig grund är tvingande till arbetstagarnas 
fördel, på så vis att inte ens arbetsmarknadens parter genom kollektivavtal kan avtala bort 
detta skydd. Det innebär att de ändringar som LO och Svenskt Näringsliv nu avser förhandla 
om inte ryms inom parternas möjligheter utan kräver en ändring i lag. Mot denna bakgrund 
är det vår uppfattning att LO, genom sitt agerande, överträtt sitt mandat. 

Mot bakgrund av januariavtalet och de därmed delvis förändrade förutsättningarna för 
förhandlingarna om arbetsrätten mellan LO och Svenskt Näringsliv vill vi vara tydliga med 
att vår utgångspunkt naturligtvis är att frågor om arbetsmarknaden bäst löses mellan par-
terna i förhandlingar. Men genom att öppna dörren för diskussioner om saklig grund har 
LO överträtt sitt mandat i förhandlingarna. Man har också gått längre än vad januariavtalet 
stipulerar. Genom att undanhålla förbunden information om långtgående samtal/förhand-
lingar med motparten har man också skadat förtroendet att förhandla i dessa frågor. 

Utifrån punkt 20 i januariavtalet har en statlig utredning tillsatts. I kommittédirekti-
ven till utredningen, En moderniserad arbetsrätt dir 2019:17, framgår att utredningen inte 
ska lämna några förslag om ändringar i begreppet saklig grund. Dessa handlar om andra, i 
huvudsak för arbetsgivarna, viktiga frågor avseende reglerna i lagen om anställningsskydd. 
Utredningen har enligt direktiven i uppdrag att utarbeta författningsförslag inom tre om-
råden; utökade undantag från turordningsreglerna, att inom ramen för anställningen stärka 
arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling och omställningsförmåga samt lägre kostna-
der vid uppsägningar, särskilt för mindre företag. Vidare har utredningen möjlighet att för-
fatta förslag som syftar till att skapa en bättre balans i anställningsskyddet för personal med 
olika anställningsvillkor. Att denna sista punkt inte kan innebära ett angrepp på begreppet 
saklig grund, står dock att läsa längst ner på sidan 13 i utredningsdirektiven, ”Uppsägningar 
ska fortsatt kräva saklig grund”. Detta går inte att misstolkas och det kan därmed konsta-
teras, att parternas förhandlingar går långt utanför vad det lagstiftningshot som punkt 20 
i januariavtalet medförde. 

LO ska inte medverka till att försvaga anställningsskyddet och därmed rubba maktba-
lansen på den svenska arbetsmarknaden. Konsekvenserna av ett försvagat anställningsskydd 
är svåra att överblicka och väldigt svåra att reparera. Som erfarna förhandlare vet vi att det 
man en gång har förlorat är väldigt svårt att ta tillbaka. 

Det är tydligt att den svenska arbetsmarknadsmodellen befinner sig i ett allvarligt läge. 
I denna situation behöver fackföreningsrörelsen stå enad i uppdraget att bevaka medlem-
marnas intressen och en förutsättning för att det ska lyckas är att målet med förhandling-
arna är förankrade hos samtliga LOs medlemsförbund och att det sker med stor tillit och att 
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samtliga LOs medlemsförbund har inflytande över processen. Det är utifrån detta mycket 
beklagligt, att LO som federation inte anser det som bekymmersamt att de genom beslut 
i LOs styrelse valt att gå vidare i förhandlingarna, trots att flera förbund starkt motsatt sig 
detta och valt att ställa sig utanför

Det kan inte vara fackföreningens uppgift att försämra tryggheten för någon. Vi har inte, 
såsom LO uttryckt det, ”varit överens om att försämra anställningsskyddet”. Vår uppgift 
har alltid varit och ska fortsätta vara att se till att öka tryggheten och förbättra villkoren 
för alla medlemmar.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO gör en omstart i de pågående förhandlingarna om trygghet och omställning där samt-

liga förbund ges möjlighet att få insyn, vara delaktiga och påverka förhandlingarna,
att LO kallar till ett extra representantskap hösten 2020 för att besluta om nya direktiv för 

de fortsatta förhandlingarna, alternativt besluta om att avbryta förhandlingarna,
att LO inte ska medverka till att förändra reglerna om saklig grund för uppsägning i LAS 

samt
att LO inte ska medverka till att de tvingande reglerna i LAS görs dispositiva, ens genom 

centralt kollektivavtal.
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14.3
Trygghet och omställning
Seko
Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar arbetsgivarnas och arbetstagarnas rättigheter 
och skyldigheter kring individens anställning. Den består i huvudsak av regler som rör an-
ställningens ingående och upphörande.

Grunderna i LAS har varit desamma ända sedan lagen infördes 1974. Huvudregeln är 
att anställningar ska gälla tills vidare, och att dessa kan upphöra endast när det finns saklig 
grund för uppsägning. Dessa regler har inte ändrats, vare sig vid den stora omarbetningen 
av lagen som trädde i kraft 1982, eller senare. Möjligheterna för arbetsgivaren att anställa på 
visstid har dock med åren utökats, genom ytterligare former för tidsbegränsade anställning-
ar, senast genom införandet av allmän visstid som innebär att arbetsgivare utan några skäl 
kan välja att frångå huvudregeln om tillsvidareanställning och i stället anställa på viss tid. 

Alltjämt är dock tillsvidareanställning huvudregel på svensk arbetsmarknad och det är 
med den utgångspunkten som anställningsskyddet är utformat. En tillsvidareanställning 
får inte sägas upp med mindre än att den är sakligt grundad, såsom det står i 7 § LAS. Saklig 
grund kan vara antingen arbetsbrist eller personliga skäl. Genom Arbetsdomstolens praxis 
finns i dag en ganska klar bild av vad som är saklig grund för uppsägning och vad som inte 
är det. Saklig grund är alltså själva fundamentet i anställningsskyddet. Anställningsskyddet 
är således utformat som att arbetsgivaren förvisso har en mycket fri anställningsrätt, men i 
gengäld inte en fri uppsägningsrätt.

En annan grundläggande utgångspunkt i LAS är att vissa regler är semidispositiva och där-
med kan ersättas av andra regler i kollektivavtal, medan andra regler är tvingande. Saklig grund, 
7 § LAS, är en tvingande regel. Arbetsmarknadens parter kan därför inte förfoga över begreppet 
saklig grund i förhandlingar, med mindre än att LAS ändras och blir dispositiv även i dessa delar. 

Vi kan konstatera att LAS handlar om individens rättigheter – men också är grundläggan-
de för maktbalansen mellan arbetsgivare och arbetstagare på svensk arbetsmarknad. Genom 
att öppna dörren för att ändra i begreppet saklig grund förändras maktbalansen, med alla 
Sveriges arbetstagare som förlorare.

Därmed är LAS en angelägenhet av enorm betydelse för hela den svenska fackförenings-
rörelsen och samtliga LO-förbund. 

Mot bakgrund av såväl den process som föranlett den gemensamma avsiktsförklaringen 
mellan LO och Svenskt Näringsliv som avsiktsförklaringens innehåll föreslår vi att LOs 
mandat för förhandlingar om trygghet och omställning tydliggörs.

Efter beslut på representantskapet hösten 2017 begärde LO förhandling med Svenskt 
Näringsliv om trygghet och omställning på arbetsmarknaden. Uppdragets inriktning var 
tydlig – de visstidsanställdas ställning på svensk arbetsmarknad skulle stärkas och heltid 
göras till norm i alla LO-yrken. 

I begäran om förhandling fokuserade LO, i enlighet med uppdraget, på tre frågor: 
 – Få slut på det daglönarsystem som återuppstått som en konsekvens av bland annat föränd-
ringarna i allmän visstidsanställning. 

 – Få arbetsgivaren att sluta använda inhyrd personal då behovet av arbetskraft är permanent. 
 – Stärk omställningsförmågan för alla arbetstagare och skapa bättre statliga stödstrukturer 
genom exempelvis en generösare studiefinansiering.
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Till dessa gemensamma förhandlingar har LO, i enlighet med stadgarna, utsett en förhand-
lingsdelegation. Förhandlingsdelegationen består av LOs avtalsråd och inom ramen för den-
na har en minde förhandlingsdelegation utsetts, i detta fall med representanter från fem av 
medlemsförbunden. Förhandlingsdelegationen har, enligt stadgarna, till uppdrag att ”svara 
för att förhandlingarna genomförs”.

Sedan förhandlingarna påkallades 2017 har förutsättningarna för dessa till viss del föränd-
rats genom januariavtalet 2019. Såväl Svenskt Näringsliv som LO har utåt sett varit tydliga 
med deras respektive inställning och intention avseende vad parterna, alternativt lagstifta-
ren, har att göra med anledning av punkt 20 i januariavtalet. 

I februari 2019 överlämnade Svenskt Näringsliv ett underlag till LO inför de fortsatta för-
handlingarna mellan parterna. Bakgrunden var att förhandlingarna förväntades ta ny fart, 
då januariavtalet genom sin utformning föreskriver ett hot om lagstiftning om parterna inte 
kommer överens om annat. Av Svenskt Näringslivs underlag framgår tydligt att högst upp 
på deras kravlista står att avskaffa saklig grund och därmed införa en fri uppsägningsrätt. 
LO bemötte medialt detta krav genom att fastslå att kravet är ”befängt” och att om detta 
blev verklighet skulle det göra alla arbetstagare rättslösa. 

Under våren, sommaren och hösten har två olika partsgemensamma arbetsgrupper ar-
betat med underlag inför kommande förhandlingar. Dessa har nu visat sig ligga till grund 
för den avsiktsförklaring som sedermera har träffats.

Under samma period har den lilla förhandlingsdelegation som utsetts av LOs avtalsråd 
och som enligt stadgarna haft att ”svara för att förhandlingarna genomförs” inte samman-
kallats. Från LO sas det att några förhandlingar inte har ägt rum.

Sedan arbetsgruppens resultat presenterats fick Seko och de andra förbunden inom LO i 
slutet av 2019 ett utkast till avsiktsförklaring sig tillhanda. Där framgick bland annat att LO 
och Svenskt Näringsliv, efter ”omfattande, svåra, komplicerade men konstruktiva förhand-
lingar”, var överens om att begreppet saklig grund i LAS bör tas bort och ersättas av något 
annat. I den avsiktsförklaring som läckt till media står bland annat att ”Parternas intention 
är att begreppet ”saklig grund” i anställningsskyddslagen bör ersättas av en ny reglering”.

Efter att frågan om såväl förhandlingarnas innehåll som hur de gått till varit föremål 
för diskussioner i såväl LOs avtalsråd som dess styrelse, presenterades senare en reviderad 
avsiktsförklaring där det framgår att den bortre gränsen för kommande förhandlingar är 
att de nya reglerna inte får innebära en fri uppsägningsrätt för arbetsgivarna. Det är i sig 
självklart, då en helt fri uppsägningsrätt inte kan uppnås ens genom ändringar i LAS. Det 
anställningsskydd som i övrigt får anses finnas genom reglerna i diskrimineringslagen, för-
eningsrättskränkning med mera har sin grund i Sveriges internationella åtaganden. Det är 
således fråga om ”skydd” som varken kan avtalas eller lagstiftas bort. 

Som ett exempel på detta kan nämnas, att det redan vid införandet av LAS resonerades 
i förarbetena kring huruvida det anställningsskydd som skulle tillfalla arbetstagarna genom 
regleringen om saklig grund, skulle anses tillräcklig utifrån Sveriges åtaganden genom att 
ha ratificerat ILO-konvention 158 om uppsägning av anställningsavtal på arbetsgivarens ini-
tiativ. Det är högst oklart om ett sänkt skydd genom antingen att ta bort begreppet saklig 
grund i lagen eller öppna för att parterna avtalar bort det genom att regleringen blir semi-
dispositiv, skulle leda till slutsatsen att Sverige fortfarande uppfyller de minimiregler som 
följer av konventionen.
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Det har också resonerats kring att det återfinns ett anställningsskydd genom begreppet 
”god sed på arbetsmarknaden”. Denna inställning måste anses som naiv, då Arbetsdomstolen 
hittills inte godtagit detta argument i så gott som något rättsfall där detta åberopats. Inte 
heller före införandet av LAS innebar ”god sed” något nämnvärt anställningsskydd i prakti-
ken. Man kan i alla fall konstatera att det som arbetsgivarna vill åt, nämligen att kunna göra 
sig av med arbetstagare som i deras mening har samarbetsproblem eller inte är tillräckligt 
produktiva, knappast skulle hindras av ett ”anställningsskydd” som enbart består av någon 
modifierad variant av god sed på arbetsmarknaden. Det är obegripligt hur parterna med 
detta ser att uppsägningar fortsättningsvis ska kunna ske ”förutsägbart och rättssäkert” så 
som det stipuleras i januariavtalet.

Även i den slutligt presenterade versionen av avsiktsförklaringen framgår att LO, TCO, 
Saco och Svenskt Näringsliv är överens om att de grundläggande reglerna i dagens anställ-
ningsskydd kan behöva ändras och att arbetsgivarna ska få en större flexibilitet vid uppsäg-
ningar. Detta kan inte uppfattas på något annat sätt än att de fortsatta förhandlingarna kom-
mer att handla om att ändra eller ta bort saklig grund för uppsägning och kommer att leda 
till ett försämrat anställningsskydd för alla arbetstagare på svensk arbetsmarknad. Återigen, 
grunden för LOs förhandlingsmandat är fortfarande den förhandling som påkallades hösten 
2017 om trygghet och omställning.

Reglerna i LAS om att det ska finnas saklig grund för uppsägning är som sagt tvingande 
och helt grundläggande för anställningsskyddet. Om dessa regler skulle göras dispositiva, 
dvs. möjliga att ändra genom kollektivavtal så innebär det stora risker. 

Värt att särskilt lyfta är att:
 – Det öppnar dörren för kollektivavtalsshopping där arbetsgivarna kommer att vilja ha det 
kollektivavtal som har sämst anställningsskydd. 

 – Det öppnar för så kallade ”gula” fackföreningar som går arbetsgivarens ärenden att helt 
avtala bort anställningsskyddet på de arbetsplatser där de tecknar kollektivavtal. 

 – Risken ökar för att arbetstagare utan anställningsskydd inte vågar kräva sina rättigheter.

Vårt uppdrag som fackföreningar är att tillvarata arbetstagarnas rättigheter. Vår möjlighet 
att göra detta skadas väsentligt om vi själva utraderar den för arbetstagarna viktigaste re-
geln i anställningsskyddet, den om saklig grund för uppsägning. En sådan förändring skulle 
innebära en radikal förskjutning av maktbalansen mellan arbetsgivare och arbetstagare på 
den svenska arbetsmarknaden.

Det kan inte nog betonas att anställningsskyddets kärna, nämligen att en arbetstagare 
inte kan sägas upp utan att saklig grund föreligger, är en grundläggande förutsättning för 
ett gott klimat och en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. Utan det grundläggande skyddet för 
anställningen skulle våra medlemmar inte våga höja sin röst och diskutera fackliga frågor på 
arbetsplatsen. Vi vet redan i dag att de som står upp för sig själva och för sina arbetskamrater 
ofta får kämpa i motvind och ses som jobbiga och obekväma. Vem ska våga göra det, med 
risken att dagen efter sägas upp?

Det har framförts åsikter om att försämringarna i anställningsskyddet skulle kunna gott-
göras av ändringar i regler avseende exempelvis visstidsanställningar. På detta vill vi framhålla, 
att det inte kan ses som en lösning att försämra anställningstryggheten för majoriteten av 
arbetstagarna på svensk arbetsmarknad, till förmån för att till exempel förkorta tiden för 
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konvertering av en visstidsanställning. Det enkla skälet till det är det argument som arbets-
givarna själva använder, nämligen att de inte ser några som helst problem att tillsvidarean-
ställa alla arbetstagare – så länge anställningen kan sägas upp utan saklig grund. 

Konsekvensen av förändringen skulle alltså inte bli ett ökat anställningsskydd för de 
visstidsanställda, utan ett försämrat anställningsskydd för samtliga. För genom att sänka 
skyddsnivån för de tillsvidareanställda så sänker man skyddsnivån på det som de visstids-
anställda eftersträvar, nämligen en tillsvidareanställning. En fråga man då bör ställa sig är 
vad en tillsvidareanställning egentligen är värd, om arbetstagaren ändå kan sägas upp när 
som helst utan saklig grund? 

Vidare är det viktigt att framhålla regeln om saklig grund är tvingande till arbetstagarnas 
fördel, på så vis att inte ens arbetsmarknadens parter genom kollektivavtal kan avtala bort 
detta skydd. Det innebär att de ändringar som LO och Svenskt Näringsliv nu avser förhandla 
om, inte ryms inom parternas möjligheter utan kräver en ändring i lag. 

Mot denna bakgrund är det vår uppfattning att LO, genom sitt agerande, överträtt sitt 
mandat.

Mot bakgrund av januariavtalet och de därmed förändrades delvis förutsättningarna för 
förhandlingarna om arbetsrätten mellan LO och Svenskt Näringsliv vill vi vara tydliga med 
att vår utgångspunkt naturligtvis är att frågor om arbetsmarknaden bäst löses mellan par-
terna i förhandlingar. Men genom att öppna dörren för diskussioner om saklig grund har 
LO överträtt sitt mandat i förhandlingarna. Man har också gått längre än vad januariavtalet 
stipulerar. Genom att undanhålla förbunden information om långtgående samtal/förhand-
lingar med motparten har man förbrukat vårt förtroende att förhandla i dessa frågor. 

Utifrån punkt 20 i januariavtalet har en statlig utredning tillsatts. I direktiven till utred-
ningen, En moderniserad arbetsrätt dir 2019:17, framgår att dessa inte kommer att innehålla 
några förslag om ändringar i begreppet saklig grund. Det ryms inte inom de utredningsdirek-
tiv som skrivits. Dessa handlar om andra, i huvudsak för arbetsgivarna, viktiga frågor avse-
ende reglerna i lagen om anställningsskydd. Utredningen har enligt direktiven i uppdrag att 
utarbeta författningsförslag inom tre punkter; utökade undantag från turordningsreglerna, 
att inom ramen för anställningen stärka arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling 
och omställningsförmåga samt lägre kostnader vid uppsägningar, särskilt för mindre företag. 
Vidare har utredningen möjlighet att författa förslag som syftar till att skapa en bättre balans 
i anställningsskyddet för personal med olika anställningsvillkor. Att denna sista punkt inte 
kan innebära ett angrepp på begreppet saklig grund, står dock att läsa längst ner på sidan 
13 i utredningsdirektiven, ”Uppsägningar ska fortsatt kräva saklig grund”. Detta går inte att 
misstolkas och det kan därmed konstateras, att parternas förhandlingar går långt utanför 
vad det lagstiftningshot som punkt 20 i januariavtalet medförde. 

LO ska inte medverka till att försvaga anställningsskyddet och därmed rubba maktba-
lansen på den svenska arbetsmarknaden. Konsekvenserna av ett försvagat anställningsskydd 
är svåra att överblicka och väldigt svåra att reparera. Som erfarna förhandlare vet vi att det 
man en gång har förlorat är väldigt svårt att ta tillbaka. 

Det är tydligt att den svenska arbetsmarknadsmodellen befinner sig i ett allvarligt läge. 
I denna situation behöver fackföreningsrörelsen stå enad i uppdraget att bevaka medlem-
marnas intressen och en förutsättning för att det ska lyckas är att förhandlingarna sker med 
stor tillit och att samtliga LOs medlemsförbund har inflytande över processen. Det är uti-
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från detta mycket beklagligt att LO som federation inte anser det som bekymmersamt att 
de nu genom beslut i LOs styrelse väljer att gå vidare i förhandlingarna, trots att förbund 
som tillsammans representerar mer än hälften av LOs medlemmar starkt motsatt sig detta 
och valt att ställa sig utanför.

Det kan inte vara fackföreningens uppgift att försämra tryggheten för någon. Vi har inte, 
såsom LO uttryckt det, ”varit överens om att försämra anställningsskyddet”. Vår uppgift 
har alltid varit och ska fortsätta vara att se till att öka tryggheten och förbättra villkoren 
för alla medlemmar.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO gör en omstart i de pågående förhandlingarna om trygghet och omställning där samt-

liga förbund ges möjlighet att få insyn, vara delaktiga och påverka förhandlingarna,
att LO kallar till ett extra representantskap hösten 2020 för att besluta om nya direktiv för 

de fortsatta förhandlingarna, alternativt besluta om att avbryta förhandlingarna,
att LO inte ska medverka till att förändra reglerna om saklig grund för uppsägning i LAS 

samt
att LO inte ska medverka till att de tvingande reglerna i LAS görs dispositiva, ens genom 

centralt kollektivavtal.
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14.4
Trygghet och omställning
Fastighetsanställdas Förbund
I november 2017 begärde LO förhandling med Svenskt Näringsliv om trygghet och om-
ställning på arbetsmarknaden. Inriktningen var tydlig. LO ville stärka de visstidsanställ-
das situation på svensk arbetsmarknad och göra heltid till norm för alla LO-yrken – stoppa 
daglönarsystemet. Ingen ska behöva sova med mobilen under huvudkudden i väntan på ett 
sms-erbjudande om nästa arbetspass. Omställningsförmågan för alla arbetstagare skulle 
stärkas och det skulle ställas krav på bättre statliga stödstrukturer genom exempelvis en 
generösare studiefinansiering.

Det är viktiga krav för Fastighets, framförallt för förbundets medlemmar som arbetar 
med städning där visstids- och deltidsanställningar är mycket vanligt förekommande.

En förhandlingsdelegation inrättades. Förhandlingsdelegationen sammankallades dock 
inte. I början av december 2019 presenterades ett utkast till en avsiktsförklaring där det tyd-
ligt framgick att parternas intentioner var att begreppet saklig grund i LAS skulle tas bort 
och ersättas av något annat. För oss var det tydligt att förslagen var långtgående och i stället 
hotade anställningstryggheten för våra medlemmar. 

Trots ihärdiga protester från oss och andra LO-förbund presenterades den 19 december 
en reviderad avsiktsförklaring som inte kan ses som något annat än kejsarens nya kläder. 
Av den reviderade avsiktsförklaringen framgår att den bortre gränsen för kommande för-
handlingar är att de nya reglerna inte får innebära en fri uppsägningsrätt för arbetsgivarna. 
Parterna är dock överens om att de grundläggande reglerna i dagens anställningsskydd kan 
behöva ändras och att arbetsgivarna ska få en större flexibilitet vid uppsägningar. Detta kan 
inte uppfattas på något annat sätt än att de fortsatta förhandlingarna kommer att leda till 
ett försämrat anställningsskydd för alla arbetstagare på svensk arbetsmarknad. 

LAS handlar om individens rättigheter – men är också grundläggande för maktbalansen 
mellan arbetsgivare och arbetstagare på svensk arbetsmarknad. Genom att öppna dörren för 
att ändra i begreppet saklig grund förändras maktbalansen, med alla Sveriges arbetstagare 
som förlorare.

Tillsvidareanställning är huvudregel och ska fortsatt vara så på svensk arbetsmarknad. Det 
är med den utgångspunkten som anställningsskyddet är utformat. En tillsvidareanställning 
får inte sägas upp med mindre än att den är sakligt grundad, såsom det står i 7 § LAS. Saklig 
grund kan vara antingen arbetsbrist eller personliga skäl. Genom Arbetsdomstolens praxis 
finns i dag en ganska klar bild av vad som är saklig grund för uppsägning och vad som inte 
är det. Saklig grund är alltså själva fundamentet i anställningsskyddet. Vad en förändring av 
saklig grund-begreppet skulle kunna innebära vet vi först efter att en ny rättspraxis är på 
plats. En högst osäker process. Är det någon som tror att den blir bättre? 

Vi i Fastighets tror inte det. Vår utgångspunkt för förhandlingarna var att förbättra för 
de visstids- och deltidsanställda. Att få till en bättre omställning vid arbetslöshet. Men inte 
till priset av ett försämrat anställningsskydd för alla löntagare i vårt land.

LO ska inte medverka till att försvaga anställningsskyddet och därmed rubba maktbalan-
sen på den svenska arbetsmarknaden. Konsekvenserna av ett försvagat anställningsskydd är 
svåra att överblicka och alltid väldigt svåra att reparera. Som erfarna förhandlare vet vi att 
det man en gång har förlorat är väldigt svårt att ta tillbaka. 
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M
otionerna 14.1–14.4 har beslutats under 2020.

Det är tydligt att den svenska arbetsmarknadsmodellen befinner sig i ett allvarligt läge. 
I denna situation behöver fackföreningsrörelsen stå enad i uppdraget att bevaka medlem-
marnas intressen. En förutsättning för att det ska lyckas är att förhandlingarna sker med 
stor tillit och att samtliga LOs medlemsförbund har inflytande över processen. Det är uti-
från detta mycket beklagligt, att LO som federation inte anser det som bekymmersamt, att 
de nu genom beslut i LOs styrelse väljer att gå vidare i förhandlingarna. Trots att förbund 
som tillsammans representerar mer än hälften av LOs medlemmar starkt motsatt sig detta 
och valt att ställa sig utanför.

Det kan inte vara fackföreningens uppgift att försämra tryggheten för någon. Vi har inte, 
såsom LO uttryckt det, ”varit överens om att försämra anställningsskyddet”. Vår uppgift 
har alltid varit och ska fortsätta vara att se till att öka tryggheten och förbättra villkoren 
för alla medlemmar.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO gör en omstart i de pågående förhandlingarna om trygghet och omställning där samt-

liga förbund ges möjlighet att få insyn, vara delaktiga och påverka förhandlingarna,
att LO kallar till ett extra representantskap hösten 2020 för att besluta om nya direktiv för 

de fortsatta förhandlingarna, alternativt besluta om att avbryta förhandlingarna,
att LO inte ska medverka till att förändra reglerna om saklig grund för uppsägning i LAS 

samt
att LO inte ska medverka till att de tvingande reglerna i LAS görs dispositiva, ens genom 

centralt kollektivavtal.
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14.5
Trygga anställningar
Kommunalarbetareförbundet avd Stockholms län
Anställningstrygghet är grundbulten på svensk arbetsmarknad. Har vi en otrygg anställning 
vågar vi inte kräva vår rätt enligt kollektivavtal och lagar. Många som har en otrygg anställ-
ning vågar inte säga ifrån exempelvis när arbetsmiljön är dålig eftersom man är rädd om 
sin anställning. Ska man bli uppsagd? Kanske inte få förlängt? Detta göra att man hamnar 
i en extrem beroendeställning till sin arbetsgivare eftersom man är beroende av jobbet för 
att kunna betala hyran och få leva ett bra liv.

Tyvärr ser man att otrygga anställningar främst drabbar unga och de kvinnodomineran-
de yrkena. De borgerliga partierna har näst intill tävlat om vem som kan komma fram med 
ännu sämre förslag under mantrat att det ska vara ”flexibelt”. Vi har en 60-procentig höger 
i riksdagen, där det finns en bred majoritet att på olika sätt urholka lagen om anställnings-
skydd. Värst är Centerpartiet som i allmänna valet år 2018 helt ville slopa turordningsreg-
lerna på företag upp till 50 anställda. 

Ingen förtjänar en otrygg anställning oavsett vilken bransch man tillhör. Vi har full förstå-
else för att Socialdemokraterna var tvungna att kohandla med Liberalerna och Centerpartier 
för att kunna stänga ute Sverigedemokraterna. Många punkter i 73-punktsprogrammet är 
dock extremt svårsmälta för oss som arbetarrörelse. En av punkterna berör just vårt anställ-
ningsskydd där man mer eller mindre vill utöka undantagen i turordningsreglerna i lagen 
om anställningsskydd.

Det skulle få förödande konsekvenser om vi går med på försämringar i turordningsreg-
lerna. Dels skulle väldigt många av våra medlemmar lättare kunna bli av med jobbet, dels 
skulle samverkan mellan facket och Socialdemokraterna ta stor skada. Hur ska vi kunna 
rättfärdiga samverkan med ett parti som lägger fram förslag om försämrat anställningsskydd, 
även om det beror på en överenskommelse med Centern och Liberalerna?

Man försöker också tvinga oss som fackförening att förhandla och komma överens med 
Svenskt Näringsliv i denna fråga. Självklart är det alltid bättre om arbetsmarknadens parter 
kommer överens, precis som den svenska modellen innebär, men att vi som fackförening 
ska förhandla under hot om lagstiftning är obegripligt. 

Vi får inte gå med på försämrad anställningstrygghet även om det skulle innebära att 
vi kanske får det bättre på något annat område, exempelvis vid omställning. Vi som fack-
förening måste med alla medel och verktyg vi råder över, stå fast vid att alla har rätt till en 
trygg anställning.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO inte går med på utökade undantag i turordningsreglerna, varken via lagstiftning eller 

via kollektivavtal.
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14.6
Trygga anställningar
Elektrikerförbundet verksamhetskrets 1
Anställningstrygghet är grundbulten på svensk arbetsmarknad. Har vi en otrygg anställning 
så vågar vi inte kräva vår rätt enligt kollektivavtal och lagar. Många som har en otrygg an-
ställning vågar inte säga ifrån exempelvis när arbetsmiljön är dålig. Detta eftersom man är 
rädd om sin anställning, ska man bli uppsagd? Kanske inte få förlängt? Detta göra att man 
hamnar i en extrem beroendeställning till sin arbetsgivare. För blir man av med jobbet hur 
ska man då kunna betala hyran och få leva ett bra liv?

Tyvärr ser man att otrygga anställningar främst drabbar unga och de kvinnodominerande 
yrkena. Något som de borgerliga partierna nästintill tävlat om vem som kan komma fram 
med ännu sämre förslag, under mantrat det ska vara ”flexibelt”. Vi har en 60-procentig höger 
i riksdagen och där det finns en bred majoritet att på olika sätt urholka lagen om anställ-
ningsskydd. Värst är Centerpartiet som i allmänna valet 2018 helt ville slopa turordnings-
reglerna på företag upp till 50 anställda. Kollar man bara i vår bransch, elektrikerbranschen, 
så är en överhängande majoritet av företagen betydligt färre än 50 anställda.

Ingen förtjänar en otrygg anställning oavsett vilken bransch man tillhör. Vi har full för-
ståelse för att kunna stänga ute Sverigedemokraterna så var man tvungen att kohandla med 
Liberalerna och Centerpartiet. Många punkter i 73-punktsprogrammet är extremt svårsmäl-
ta för oss som arbetarrörelse. En av punkterna berör just vårt anställningsskydd där man 
mer eller mindre vill utöka undantagen i turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd. 
Går vi med på försämringar i turordningsreglerna så skulle det få förödande konsekvenser. 
Dels skulle väldigt många av våra medlemmar lättare kunna bli av med jobbet, dels tror vi 
att samverkan mellan facket och Socialdemokraterna skulle ta stor skada. Hur ska vi kunna 
rättfärdiga samverkan med ett parti som lägger fram förslag om försämrat anställningsskydd, 
även om det beror på en överenskommelse med Centern och Liberalerna.

Man försöker också tvinga oss som fackförening att förhandla med Svenskt Näringsliv i 
denna fråga och komma överens. Självklart är det alltid bättre om arbetsmarknadens parter 
kommer överens, precis som svenska modellen är gjord för. Men att vi som fackförening ska 
förhandla under hot om lagstiftning är obegripligt. 

Vi får inte gå med på försämrad anställningstrygghet även om det skulle innebära att 
vi kanske får det bättre på något annat område, exempelvis vid omställning. Vi som fack-
förening måste med alla medel och verktyg vi råder över, stå fast vid att alla har rätt till en 
trygg anställning.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO inte går med på utökade undantag i turordningsreglerna, varken via lagstiftning eller 

kollektivavtal.
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14.7
Rör inte vårt anställningsskydd
Seko region Stockholm
I januariavtalets 20:e punkt framgår att lagen om anställningsskydd (LAS) ska ändras ge-
nom tydligt utökade undantag från turordningsreglerna. Detta var alltså ett av kraven i 
Centerpartiets och Liberalernas 73-punktslista som de krävde ska genomföras för att släppa 
fram Stefan Löfven som statsminister. En utredningsgrupp som ska ta fram förslag på lag-
ändringar utifrån detta är nu tillsatt och ska presentera sitt resultat den 31 maj 2020. Har 
parterna innan dess kommit med en egen lösning är det i stället detta som kommer bli gäl-
lande i likhet med förfarandet då parterna kom överens om strejkrätten.

Principen sist in, först ut är grundbulten i LAS. LAS är en semidispositiv lag vilket inne-
bär att den kan frångås om parterna lokalt kommer överens om det i situationer då varsel 
och uppsägningar är aktuella. Oavsett vad för överenskommelse man gör, så finns LAS att 
stötta sig mot för de fackliga parterna. Tydligt uppgjorda turordningsregler som säkras ge-
nom lagboken skyddar arbetstagaren.

Genom att slopa dessa turordningsregler skulle arbetsgivarna dels få det enklare göra 
sig av med äldre anställda som är slitna efter många år av hårt arbete, och kanske återkom-
mande sjukskrivna därav. Det som utredningsdirektivet kallar för ökad flexibilitet gäller 
dock mer än det. Då arbetsgivaren får en större möjlighet att handplocka vilka anställda 
som ska sägas upp blir det också lättare att göra sig av med personer som av olika skäl anses 
vara obekväma – fackligt aktiva, personer tillhörande en viss religion eller kultur eller vad 
annars arbetsgivarna rent subjektivt anser vara ett legitimt skäl.

Det som i dag räknas som sakliga skäl för uppsägning är arbetsbrist eller personliga skäl. 
För att personliga skäl ska kunna anges som orsak krävs att vederbörande brutit mot anställ-
ningsavtalet eller misskött arbetet. Direktivet syftar till att just personliga skäl lättare ska 
kunna anges som skäl för uppsägning – allting för att underlätta processen för arbetsgivaren.

I januariavtalet och utredningsdirektivet poängteras också att kostnaderna för uppsäg-
ningar måste minska för mindre företag och – som de uttrycker det – ”bli mer förutsägbara”. 
Alla är införstådda med att varje varsel eller uppsägning som sker på svensk arbetsmarknad 
inte är stöpt i samma form. Tvister eller begäran om skadestånd i samband med uppsäg-
ningar kan ofta dra ut på tiden. Syftet med den nya lagstiftningen är att sätta en gräns för 
hur länge arbetsgivarna är skyldiga att betala ut lön till en arbetstagare under perioden då 
den är i tvist. Alltså kan den som blivit uppsagd utan legitimt skäl i värsta fall stå utan nå-
gon inkomst innan det ens klarlagts om uppsägningen varit berättigad.

Skadeståndsutbetalning används redan i dag av arbetsgivarna då en anställning avslutas 
genom så kallat ”utköp”. I syfte att skydda arbetstagare som överklagar sin uppsägning är de 
skadeståndssummor som erbjuds den uppsagda för att förlika sig med arbetsgivarens beslut 
höga. Genom utredningsdirektivet vill man nu skriva om lagen för att kraftigt minska dessa 
belopp. Hotet om en kostsam utköpslösning ska elimineras, vilket inga andra än arbetsgi-
varna tjänar på. När utköp blir billigare kan de dessutom praktiseras oftare.

Direktivet anger också att arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling och den an-
ställdes omställningsförmåga ska stärkas. Detta låter förstås bra på papperet men kan använ-
das som ett svepskäl för arbetsgivarna att inte teckna kollektivavtal. Arbetsgivarna slipper 
undan att göra pensionsinbetalningar, följa regler om arbetstid, ersättningsnivåer, ledigheter, 
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sjukskrivningar och annat som regleras i ett kollektivavtal. I stället kan de bara peka på det 
lagstadgade ”omställningsskyddet” och de ”försäkringslösningar” som utredningsdirektivet 
menar ska skydda en arbetstagare ekonomiskt vid uppsägning. Det lagstiftade omställnings-
skyddet urholkar den kollektiva styrkan som ett avtal mellan parterna innebär för arbets-
tagaren.

Ingen LO-medlem har något att vinna på dessa förslag på förändringar i LAS. Varken 
fraser om globalisering, digitalisering eller en vilja att upprätthålla Sveriges konkurrens-
kraft försvarar ett sådant angrepp på hela arbetstagarkollektivet som lagförändringen skulle 
innebära. Syftet är inget annat än att via lagboken ge ännu mer makt till arbetsgivarna och 
skapa en rädsla bland arbetstagare att organisera sig fackligt, påtala brister och avtalsbrott 
eller kräva sin rätt.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LOs kongress motsätter sig alla förslag som försvagar turordningsreglerna,
att den nuvarande skrivningen om utköp ska stärkas till arbetstagarens fördel samt
att LO driver frågan om en politisk strejk för samtliga medlemsförbund för att sätta press 

på varje regering som försöker försvaga turordningsreglerna.
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M
otion 14.8 har beslutats under 2020.

14.8
Stärk anställningstryggheten 
Målareförbundet
I november 2017 begärde LO förhandling med Svenskt Näringsliv (SN) om trygghet och 
omställning på arbetsmarknaden. Inriktningen var tydlig. LO och förbunden ville bland 
annat stärka de visstidsanställdas situation på svensk arbetsmarknad genom att göra heltid 
till norm i alla LO-yrken och sätta stopp för daglönarsystemet. Ingen skulle behöva sova 
med mobilen under huvudkudden i väntan på ett sms-erbjudande om nästa arbetspass. LO 
och förbunden ville även få arbetsgivaren att sluta använda inhyrd personal om behovet av 
arbetskraft är permanent. Omställningsmöjligheterna för alla arbetstagare skulle stärkas 
och det skulle ställas krav på bättre statliga stödstrukturer genom exempelvis en generösare 
studiefinansiering.

Efter en trög start bekräftade Svenskt Näringsliv förhandlingsframställan. Den osäker-
het som rådde inför valet, kombinerad med den utdragna regeringsbildningen, påverkade 
sannolikt Svenskt Näringslivs vilja att på allvar gå in i förhandlingarna. När väl innebörden 
av den överenskommelse som den tillträdande regeringen ingått med samarbetspartierna 
på anställningstrygghetens område stod klar, blev reaktionen från Svenskt Näringsliv att de 
förändringar som föreslogs inte var tillräckligt långtgående.

De förhandlingar som därefter förevarit mellan parterna har inte kännetecknats av nöd-
vändig öppenhet och delaktighet. I en önskvärd förhandlingsprocess hade LOs styrelse ge-
nom förhandlingsdelegationen fått underlag och förslag till beslut. Förhandlingarna har 
emellertid i stället ägt rum i en begränsad krets, och viktiga sakpolitiska ställningstaganden 
har överlåtits till experter. 

Det som hittills framkommit från förhandlingarna förskräcker, då dessa dels utgår från 
januariavtalets krav på ökade undantag från turordningen, dels en förändring av det väleta-
blerade begreppet tillräckliga kvalifikationer, för att möta kravet på att kompetens ska väga 
tyngre än turordning. Utöver detta känner vi en stark oro för uppluckring av våra medlem-
mars rättssäkerhet vid uppsägning av personliga skäl. Detta sammantaget leder till en kraftig 
maktförskjutning till arbetsgivarsidans favör. Detta kan inte betraktas som rimliga efter-
gifter för att nå några av de mål, om vilka vi ursprungligen begärde förhandling. Att utgå 
från att varje förbättring av anställningsskyddet för vissa grupper av nödvändighet måste 
mötas med motsvarande eller större försämringar för andra grupper vilar på den felaktiga 
premissen att anställningstryggheten aldrig kan förändras annat än genom omfördelning. 

Genom att ingå en avsiktsförklaring med Svenskt Näringsliv har en majoritet av LO-
styrelsens ledamöter beslutat att ”pausa” förhandlingarna tills efter avtalsrörelsen, vilket 
innebär att de fortsatta förhandlingarna sker under fredsplikt. Målarna anser att detta är 
ett taktiskt och strategiskt misstag.

Reglerna i LAS om att det ska finnas saklig grund för uppsägning är i dagens läge tving-
ande och utgör ett fundament för anställningsskyddet. Om dessa regler skulle göras dis-
positiva, det vill säga möjliga att ändra genom kollektivavtal, så skulle detta innebära stora 
risker. Det öppnar dörren för kollektivavtalsshopping, där arbetsgivarna kommer att vilja 
ha det kollektivavtal som har sämst anställningsskydd. Det öppnar även för så kallade ”gula” 
fackföreningar som går arbetsgivarens ärenden och som därigenom helt kan avtala bort an-
ställningsskyddet på de arbetsplatser där de tecknar kollektivavtal. 
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Det finns också en risk att arbetstagare utan anställningsskydd inte längre vågar kräva 
sina rättigheter. Uppdraget att som fackföreningar tillvarata arbetstagarnas rättigheter ris-
kerar också att skadas väsentligt om vi själva utraderar den för arbetstagarna allra viktigaste 
regeln i anställningsskyddet; den om saklig grund för uppsägning.

Målarna anser inte att LO ska medverka till att försvaga anställningsskyddet och rubba 
balansen på svensk arbetsmarknad. Konsekvenserna av ett försvagat anställningsskydd är 
svåra att överblicka och väldigt svåra att reparera.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO gör en omstart i de pågående förhandlingarna om trygghet och omställning, där 

samtliga förbund ges möjlighet att få insyn, vara delaktiga och påverka förhandlingarna,
att LO kallar till ett extra representantskap hösten 2020 för att besluta om nya direktiv för 

de fortsatta förhandlingarna, alternativt besluta om att avbryta förhandlingarna,
att LO inte ska medverka till att förändra reglerna om saklig grund för uppsägning i LAS 

samt
att LO inte ska medverka till att de tvingande reglerna i LAS görs dispositiva, ens genom 

centralt kollektivavtal.
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14.9
§ 39 Lagen om anställningsskydd
Pappersindustriarbetareförbundet avd 68 Hallstavik
Paragraf 7 i lagen om anställningsskydd är en grundläggande paragraf i lagen. Där stadgas 
att en uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad.

Denna centrala paragraf undergrävs i och med paragraf 39. Där står ”Om en arbetsgivare 
vägrar att rätta sig efter en dom, varigenom en domstol har ogiltigförklarat en uppsägning 
eller ett avskedande … ska anställningsförhållandet anses som upplöst”.

Fortsättningen beskriver omfattningen av det skadestånd som arbetsgivaren ska betala 
då han åsidosätter domstolens beslut.

Denna möjlighet att köpa sig fri från lagens regler om saklig grund för avsked utnyttjas 
då och då av arbetsgivare, inte sällan för att bli av med arbetare/förtroendevalda som vågar 
säga ifrån på jobbet. Skadestånden är inte större än att alla företag med någorlunda sund 
ekonomi kan finna det ”lönsamt” att utnyttja paragrafen.

Arbetsgivarnas ”gräddfil” förbi sakligt grundade avsked är upprörande och otidsenligt. 
För att återupprätta respekten för lagen kräver vi att denna lucka i lagen täpps till.

Uppsägning eller avsked utan saklig grund får inte ske i strid med Arbetsdomstolens dom, 
såvida inte arbetstagaren godkänner att anställningsförhållandet upplöses enligt paragraf 39.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att första stycket i § 39 skrivs om i enlighet med motionens syfte samt
att nämnda stycke förslagsvis får följande ordalydelse: Ska anställningsförhållandet anses 

som upplöst om arbetstagaren i fråga samtycker därtill.
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14.10
Förstärkt text i LAS § 30–31
Transportarbetareförbundet avd 51
Med EUs öppna arbetsmarknad ser vi i dag hur arbetskraft från till exempel våra baltiska 
länder får anställningar i svenska bolag. Tyvärr kan vi inte alltid fånga upp dom och få dom 
att bli medlemmar i det svenska fackförbundet som har avtalsrätten på respektive företag.

Vi har ofta kommit i kontakt med chaufförer som är medlemmar i sitt hemlands fack-
förening och tror därmed att man ändå kan få hjälp gällande till exempel lönefordringar 
och vid uppsägningar.

I LAS § 30–31 står ”Är arbetstagaren fackligt organiserad, ska arbetsgivaren samtidigt med 
underrättelse varsla den lokala arbetstagarorganisationen som arbetstagaren tillhör”. Vid till 
exempel en uppsägning eller avsked behöver således alltså inte en arbetsgivare varsla den 
lokala organisationen då arbetstagaren i dom här fallen inte tillhör den lokala arbetstagar-
organisationen, utan sitt hemlands fackliga organisation. 

Här går vi miste om vetskapen att arbetsgivare har haft utländsk arbetskraft i sitt företag, 
oftast då med sämre villkor än vad kollektivavtalet medger.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO starkt arbetar för att få till en ändring i LAS § 30 och 31 så att arbetsgivare ska, sam-

tidigt med underrättelse varsla lokal arbetstagarorganisation gällande alla berörda arbets-
tagare, vare sig dom är medlemmar eller ej, svenska eller utländska.
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Beslut motionerna 14.1–14.4 och 14.8 
Utlåtande motionerna 14.5–14.7, 14.9–14.10, 14.22 (att-sats 2) och 14.26 
(att-sats 1, 3, 4, 5, 6) 

14.1

att LO inte ska medverka till att förändra reglerna om saklig grund för uppsägning i LAS samt

att LO inte ska medverka till att de tvingande reglerna i LAS görs dispositiva, ens genom centralt kollektivav-

tal.

14.2

att LO gör en omstart i de pågående förhandlingarna om trygghet och omställning där samtliga förbund ges 

möjlighet att få insyn, vara delaktiga och påverka förhandlingarna,

att LO kallar till ett extra representantskap hösten 2020 för att besluta om nya direktiv för de fortsatta för-

handlingarna, alternativt besluta om att avbryta förhandlingarna,

att LO inte ska medverka till att förändra reglerna om saklig grund för uppsägning i LAS samt

att LO inte ska medverka till att de tvingande reglerna i LAS görs dispositiva, ens genom centralt kollektivav-

tal.

14.3

att LO gör en omstart i de pågående förhandlingarna om trygghet och omställning där samtliga förbund ges 

möjlighet att få insyn, vara delaktiga och påverka förhandlingarna,

att LO kallar till ett extra representantskap hösten 2020 för att besluta om nya direktiv för de fortsatta för-

handlingarna, alternativt besluta om att avbryta förhandlingarna,

att LO inte ska medverka till att förändra reglerna om saklig grund för uppsägning i LAS samt

att LO inte ska medverka till att de tvingande reglerna i LAS görs dispositiva, ens genom centralt kollektivav-

tal.

14.4

att LO gör en omstart i de pågående förhandlingarna om trygghet och omställning där samtliga förbund ges 

möjlighet att få insyn, vara delaktiga och påverka förhandlingarna,

att LO kallar till ett extra representantskap hösten 2020 för att besluta om nya direktiv för de fortsatta för-

handlingarna, alternativt besluta om att avbryta förhandlingarna,

att LO inte ska medverka till att förändra reglerna om saklig grund för uppsägning i LAS samt

att LO inte ska medverka till att de tvingande reglerna i LAS görs dispositiva, ens genom centralt kollektivav-

tal.

14.5

att LO inte går med på utökade undantag i turordningsreglerna, varken via lagstiftning eller via kollektivavtal.

14.6

att LO inte går med på utökade undantag i turordningsreglerna, varken via lagstiftning eller kollektivavtal. 
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14.7

att LOs kongress motsätter sig alla förslag som försvagar turordningsreglerna,

att den nuvarande skrivningen om utköp ska stärkas till arbetstagarens fördel samt

att LO driver frågan om en politisk strejk för samtliga medlemsförbund för att sätta press på varje regering 

som försöker försvaga turordningsreglerna.

14.8

att LO gör en omstart i de pågående förhandlingarna om trygghet och omställning, där samtliga förbund ges 

möjlighet att få insyn, vara delaktiga och påverka förhandlingarna,

att LO kallar till ett extra representantskap hösten 2020 för att besluta om nya direktiv för de fortsatta för-

handlingarna, alternativt besluta om att avbryta förhandlingarna,

att LO inte ska medverka till att förändra reglerna om saklig grund för uppsägning i LAS samt

att LO inte ska medverka till att de tvingande reglerna i LAS görs dispositiva, ens genom centralt kollektivav-

tal.

14.9

att första stycket i § 39 skrivs om i enlighet med motionens syfte samt

att nämnda stycke förslagsvis får följande ordalydelse: Ska anställningsförhållandet anses som upplöst om 

arbetstagaren i fråga samtycker därtill.

14.10

att LO starkt arbetar för att få till en ändring i LAS § 30 och 31 så att arbetsgivare ska, samtidigt med under-

rättelse varsla lokal arbetstagarorganisation gällande alla berörda arbetstagare, vare sig dom är medlem-

mar eller ej, svenska eller utländska.

14.22

att LAS ändras så att regelverket gällande arbetsbrist blir tillämpligt om en arbetsgivare avser att omreglera 

den anställdes sysselsättningsgrad (behandlas under dagordningspunkt 14.a).

14.26

att arbeta för tryggare anställningar (behandlas under dagordningspunkt 14.a),

att arbeta för ökad social trygghet (behandlas under dagordningspunkt 14.a),

att införa ett krav på procentanställningar där anställningsgrad framkommer i anställningsavtalet (behandlas 

under dagordningspunkt 14.a),

att stärka det fackliga inflytandet över premisserna folk anställs på (behandlas under dagordningspunkt 14.a) 

samt

att förtydliga hur anställningsavtal skrivs (behandlas under dagordningspunkt 14.a).

Motionerna 14.1–14.4 och 14.8 har beslutats under 2020 och ingår därför inte i detta uppdaterade utlå-

tande. Utlåtandetexter till dessa motioner finns i särskild bilaga.

Som vi redogjort för i kappan till dagordningspunkten 14 befinner vi oss, när detta utlåtande skrivs i augusti 

2021, i ett svårbedömt och osäkert läge. I sak gäller det särskilt frågan om turordningsreglerna, motionerna 
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14.5, 14.6, 14.7 att-satserna 1 och 3, frågan om hyvling, motion 14.22 och frågan om trygga anställningar, 

motion 14.26 att-satserna 1 och 3. Vid kongressens genomförande i november/december 2021 kommer för-

hoppningsvis läget i dessa frågor att ha klarnat väsentligt. 

LOs styrelse delar motionärernas problembeskrivningar i dessa frågor. Arbetet med att uppnå trygga 

anställningar och därmed inkomst- och social trygghet är, har alltid varit, och kommer alltid att vara fackför-

eningsrörelsen viktigaste uppgift. I skrivandes stund bedömer styrelsen att det är nödvändigt att avvakta 

resultatet av den av LO begärda förhandlingen med Svenskt Näringsliv om omställningsförsäkringen samt 

den pågående lagstiftningsprocessen med anledning av partsöverenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv 

och PTK innan styrelsen bestämmer hur vi ska gå vidare med dessa frågor. Styrelsen föreslår att motionerna 

ska besvaras. 

Motionärerna av 14.7 andra att-satsen och 14.9 föreslår att LO utreder ett förbud för arbetsgivare att verk-

ställa avsked som förklarats ogiltiga av domstol samt att LO ska driva frågan politiskt och att dessa regler 

ska stärkas till arbetstagarens fördel. Yrkanden med liknande innebörd har behandlats på ett stort antal 

kongresser och avslagits alternativt besvarats. LOs styrelse kvarstår vid sina tidigare ställningstaganden. 

Styrelsen delar uppfattningen att det är allvarligt när arbetsgivare kringgår anställningsskyddet genom att 

köpa sig fria genom skadestånd. Samtidigt är det viktigt att erinra om att det i praktiken kan vara en väg ur 

svåra konflikter på en arbetsplats. Fackförbunden har dessutom inte några polisiära befogenheter att genom-

föra ett sådant förbud. Styrelsen följer noggrant utvecklingen på området. LOs styrelse anser att antalet fall 

där arbetsgivaren tillämpar 39§ LAS inte är av sådan omfattning att reglerna behöver ändras. Skulle förhål-

landena förändras kan styrelsen givetvis ompröva sitt ställningstagande. LO-styrelsen föreslår avslag till 

yrkandena. 

I motion 14.10 yrkas att 30 och 31 §§ LAS ska ändras så att lokal arbetstagarorganisation alltid ska under-

rättas vid uppsägning, avsked och upphörande av tidsbegränsad anställning eller provanställning. Detta oak-

tat den anställde i fråga är medlem eller inte. Styrelsen förstår motionärernas intentioner som är goda. Men 

en sådan ändring skulle, enligt styrelsens uppfattning, riskera att leda till oreda och dessutom vara mycket 

svårtillämpad, både för fack och arbetsgivare. LO-styrelsen föreslår att motion 14.10 avslås. 

I motion 14.26 att-sats 4 och 6 yrkas att det ska införas regler som förtydligar hur anställningsavtal ska 

skrivas, bland annat så att anställningsgraden framgår. I LAS, men även i de flesta kollektivavtal, finns 

bestämmelser om hur anställningsbevis ska utformas. Bestämmelserna i LAS håller på att omarbetas med 

anledning av arbetsvillkorsdirektivet och i många kollektivavtal finns det som efterfrågas av motionärerna. 

Vidare har motionärerna i motion 14.26 att-sats 5 yrkat ”att stärka det fackliga arbetet över premisserna 

folk anställs på”. Ramarna för vad som ska gälla vid anställning finns i kollektivavtalen, exempelvis genom 

regleringarna om anställningsformer, lön och allmänna anställningsvillkor. I många avtal finns också kompe-

tenskrav, bland annat genom krav på yrkesbevis. LO-styrelsen tolkar motionärerna på så sätt att de anser att 

dessa krav ska stärkas ytterligare. Styrelsen instämmer i motionärernas intentioner men anser att det är upp 

till förbunden att reglera dessa frågor i förhandlingar i respektive branschavtal. Styrelsen föreslår att dessa 

yrkanden ska anses besvarade.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att  anse motionerna 14.5, 14.6, 14.7 (att-sats 1), 14.7 (att-sats 3), 14.22 (att-sats 2), 14.26 (att-sats 1), 14.26 

(att-sats 3), 14.26 (att-sats 4), 14.26 (att-sats 5), 14.26 (att-sats 6) besvarade samt

att  avslå motionerna 14.7 (att-sats 2), 14.9, 14.10. 
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Följande motioner beslutades under 2020

att  bifalla motionerna 14.1, 14.2 (att-sats 1), 14.2 (att-sats 3), 14.2 (att-sats 4), 14.3 (att-sats 1), 14.3 (att-sats 3), 

14.3 (att-sats 4), 14.4 (att-sats 1), 14.4 (att-sats 3), 14.4 (att-sats 4), 14.8 (att-sats 1), 14.8 (att-sats 3), 14.8 

(att-sats 4) samt

att  anse motionerna 14.2 (att-sats 2), 14.3 (att-sats 2), 14.4 (att-sats 2), 14.8 (att-sats 2) besvarade.
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14.11
Förbättrat system för korttidspermittering
Handelsanställdas förbund
Coronapandemin har klart och tydligt visat att det är bra och viktigt att friska företag med 
hjälp av statligt permitteringsstöd ges möjlighet att behålla arbetskraften vid en tillfällig 
ekonomisk nedgång. Det gör att fler anställda får behålla sina jobb, en del av sin inkomst och 
därmed en stor del av sin trygghet. Det innebär också att de anställda och företagen står redo 
att hugga i igen när ekonomin vänder, vilket är bra för hela samhället. Men coronakrisen har 
också belyst de svagheter och sprickor som finns i det nuvarande systemet för korttidsarbete. 

Systemet är framtaget för branscher med regelbundna arbetstider och hög andel fasta 
anställningar på heltid. I branscher med flexibla regelverk kring schemaläggning av arbets-
tid, likt handeln, är det mer komplicerat att både beräkna ersättning och följa upp att ar-
betstidsminskningen blivit korrekt. För anställda inom handeln kan arbetstiden variera 
kraftigt mellan olika veckor, både avseende antal arbetsdagar och arbetstidens längd per dag, 
och beräknas i genomsnitt över hela året. En betydande andel av inkomsten utgörs också av 
ersättning för arbete på obekväm arbetstid. Arbetstagarens faktiska lönesänkning riskerar 
därmed att bli betydligt större än lagstiftarens avsikt, vilket leder till att många permitte-
rade hamnar i en privatekonomiskt ohållbar situation. 

Att åtgärda detta är inte bara en fråga om likvärdiga förutsättningar för arbetstagare obe-
roende av vilken bransch man tillhör, det är i högsta grad också en fråga om jämställdhet. 
Det är betydligt vanligare att kvinnor och arbetare i kvinnodominerade yrken jobbar deltid, 
visstid och med oregelbundna tider. I handeln är det till exempel så få som en fjärdedel av 
kvinnorna som har en fast anställning på heltid, en så kallad normanställning. Det medför 
att det också är kvinnor som grupp som får svagast skydd för sin inkomst genom systemet 
för korttidspermittering, vilket spär på ojämställdheten ytterligare. Lagstiftningen behöver 
därför kompletteras så att den funkar även för kvinnodominerade branscher med oregel-
bundna arbetstider, hög andel av deltidsanställningar och otrygga villkor.

Ett annat problem med korttidspermitteringarna som blivit tydligt under pandemin är 
risken att få sänkt sjukpenningsgrundande inkomst (SGI) eller lägre ersättningsnivå från a-
kassan. Detta trots att lagens syfte är att skydda jobb och inkomst. Förutsatt att företaget får 
permitteringsstöd beviljat skyddas SGI och tiden som permitterad räknas då enligt a-kassans 
regler som överhoppningsbar, vilket gör att eventuell ersättning och arbetad tid beräknas 
utifrån den lön och det arbete som var innan permitteringen. Men den som permitteras på 
ett företag som inte ansöker om eller får beviljat stöd förlorar rätten till överhoppningsbar 
tid och får sänkt SGI, då ersättning och arbetad tid utgår från den period då permittering 
skett. Detta blir en dubbel ekonomisk risk som den enskilde individen tvingas ta om före-
taget ansöker om permittering men får avslag. 

För att undvika detta måste företag snabbt kunna få besked om stödet kommer beviljas, 
för att vid eventuellt avslag snabbt kunna och vara skyldiga att omgående avbryta de per-
mitteringar som stödet inte beviljats för. Lagstiftningen behöver också ses över vad gäller 
SGI och a-kassans tillämpning av överhoppningsbar tid så att den harmoniserar med lagen 
om korttidsarbete. Det är inte rimligt att riskerna vältras över på enskilda anställda, utan 
det bör vara staten alternativt företaget som tar den risken.
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Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO ska verka för att framtida permitteringssystem förhindrar väsentliga inkomstbortfall, 

oavsett arbetstid eller sysselsättningsgrad,
att LO ska verka för att förhindra och minska de ekonomiska riskerna för permitterade ar-

betstagare gällande SGI och vilken tid som ligger till grund för a-kassans beräkning av 
eventuell arbetslöshetsersättning samt

att LO ska verka för att övrig lagstiftning harmoniserar med lagen om korttidsarbete.
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Utlåtande motion 14.11

14.11

att LO ska verka för att framtida permitteringssystem förhindrar väsentliga inkomstbortfall, oavsett arbetstid 

eller sysselsättningsgrad,

att LO ska verka för att förhindra och minska de ekonomiska riskerna för permitterade arbetstagare gällande 

SGI och vilken tid som ligger till grund för a-kassans beräkning av eventuell arbetslöshetsersättning samt

att LO ska verka för att övrig lagstiftning harmoniserar med lagen om korttidsarbete.

Motionären pekar på hur viktig lagen om stöd vid korttidsarbete (2013:948) i dess förstärkta form varit under 

pandemin. Friska företag har kunnat behålla sin arbetskraft trots det svåra ekonomiska läget. Anställda har 

fått behålla sina jobb, en del av sin inkomst och därmed en stor del av sin trygghet. När ekonomin väl vänder 

kommer anställda och företag att vara redo att snabbt starta upp verksamheterna igen. Motionärerna pekar 

dock på några problem med lagens konstruktion som exponerats under coronakrisen. Motionären yrkar att 

LO ska verka för att åtgärda dessa. 

Lagen är i grunden utformad för i första hand branscher med regelbundna arbetstider och hög andel fasta 

anställningar på heltid. I branscher med flexibla anställningsformer och arbetstidsregleringar är lagen betyd-

ligt svårare att tillämpa. På grund av det riskerar dessa anställda att få en betydligt större inkomstsänkning 

än den lagstiftaren avsett. Detta har inneburit att många permitterade hamnat i en ekonomiskt ohållbar situa-

tion. Det är viktigt att verka för att lagstiftningen ändras så att den anpassas även för dessa branscher. Det är 

en jämställdhets- och rättvisefråga. 

Vidare har det visat sig att företag verkställt korttidspermittering trots att de inte fått ett beslut i frågan 

eller trots att de inte ansökt om ersättning. Dessa anställda riskerar att tappa både SGI och a-kasseersättning, 

något som lagen skyddar för anställda på företag som beviljats ersättning för korttidsarbete. För att und-

vika detta måste företag snabbt kunna få beslut om ansökan beviljas eller ej. Om ansökan avslås måste det 

finnas en skyldighet för företagen att omgående avbryta de pågående permitteringarna. Dessutom måste 

lagstiftningen gällande SGI och a-kassans tillämpning av överhoppningsbar tid harmonisera med lagen om 

korttidsarbete för dessa fall. Det är inte rimligt att riskerna vältras över på enskilda anställda då det bör vara 

företagen alternativt staten som tar den risken. 

LO-styrelsen delar motionärernas uppfattning om den stora betydelsen lagen om korttidsarbete haft för 

arbetsmarknaden i stort och hela samhällsekonomin under pandemin. Det är viktigt att ett system för kort-

tidsarbete fungerar för alla branscher under såväl ”normala” kriser som exceptionella sådana.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att  bifalla motionen 14.11.

M O T I O N E R  O C H  U T L Å T A N D E N  40 P U N K T  1 4 .  V Å R A  A R B E T S P L A T S E R



14.12
Förstärkt rätt till kompetensutveckling
Handelsanställdas förbund
Svensk arbetsmarknad står inför en snabb och genomgripande strukturomvandling. Snabb 
digitalisering, tilltagande globalisering och nödvändig klimatomställning ställer stora krav på 
rörlighet och utveckling i arbetslivet. Gamla arbetsuppgifter försvinner och nya kommer till, 
ofta med ökade krav på kunskap och specialisering. Livslång kompetensutveckling blir därför 
allt viktigare för att garantera arbetstagares trygghet och förankring på arbetsmarknaden, 
men också för att hålla sysselsättningen på en hög nivå och klara kompetensförsörjningen.

Men dagens system för kompetensutveckling är långt ifrån tillräckligt. Vi ser en gene-
rell trend att arbetsgivare trots stora behov investerar alldeles för lite i personalens kom-
petensutveckling. Handelsanställdas förbund egna undersökningar visar att tillgången till 
utbildning är låg på våra arbetsplatser. De utbildningsinsatser som görs saknar ofta rele-
vant innehåll, både för arbetsplatsen och för arbetstagarens ställning och anställningsbarhet 
på arbetsmarknaden i stort. Tillgången till kompetensutveckling är också ojämnt fördelad 
mellan olika grupper. Generellt sett är det de med starkast ställning på arbetsmarknaden 

– män, tjänstemän, heltidsanställda och tillsvidareanställda – som i högst utsträckning får 
kompetensutveckling av arbetsgivaren. Det är också tydligt att förutsättningarna för kom-
petensutvecklande insatser är särskilt dåliga på arbetsplatser med låg grundbemanning och 
hög andel otrygga anställningar. Förstärkt rätt till kompetensutveckling är därför också en 
fråga om ökad jämlikhet och jämställdhet och därmed särskilt angelägen för LO och dess 
medlemsförbund. 

Att ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och kompetenser måste vara en naturlig 
och återkommande del i arbetslivet för alla yrkesverksamma. Det är en fråga som berör med-
lemmar i alla LOs medlemsförbund och därför behöver vi också arbeta fram en gemensam 
strategi med reformer och åtgärdsförslag för arbetstagares rätt till kompetensutveckling. 
Dessa åtgärder behöver beröra såväl kompetensutveckling på arbetsplatsen, ett offentligt 
utbildningssystem som är bättre anpassat för studier mitt i arbetslivet och utvecklat stöd 
från parternas omställningsorganisationer.

På arbetsplatsen måste arbetstagare ges möjlighet att utveckla sin kompetens i takt med 
verksamhetens behov. Både genom ett systematiskt informellt lärande på arbetsplatsen och 
genom regelbunden formell kompetensutveckling i form av till exempel kurser och utbild-
ningar. Det informella lärandet behöver få tydligare mål och struktur, med möjlighet till 
reflektion och uppföljning. Behoven avgörs lokalt, men för att möta upp dem behövs gemen-
samma strategier och systemlösningar. 

När det gäller det offentliga utbildningssystemet så är det i dag huvudsakligen byggt för 
att unga ska in på arbetsmarknaden, inte för att redan yrkesaktiva ska ta sig vidare. Även 
redan existerande utbildningar är ofta i realiteten otillgängliga på grund av svårigheter att 
ta sig till studieorten eller att försörja sig under utbildningstiden. Dessutom saknas en funk-
tion med objektiv och branschövergripande kvalificerad yrkesvägledning för personer mitt 
i yrkeslivet. För att öka möjligheten för yrkesaktiva att utveckla sin kompetens behöver ut-
bildningssystemet anpassas, både vad det gäller utbud av och tillträde till utbildningsinsatser. 
Flexibiliteten när det gäller studieort och studietakt måste också öka för att människor ska 
kunna vidareutbilda sig parallellt med arbetet. Men framförallt måste de ekonomiska förut-
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sättningarna för att på deltid eller heltid vara ledig från sitt jobb för att bygga på kompetens 
förbättras. För utbildningar som är relevanta för arbetsmarknadens behov borde ersättningen 
till individen ligga i nivå med inkomstbortfallsprincipen i arbetslöshetsförsäkringen.

Kontinuerlig kompetensutveckling är det bästa sättet att förebygga utslagning. Men i de 
fall när arbetstagare drabbas av uppsägningar är det viktigt att trygghetssystemen fungerar 
som de ska. Här har de partsgemensamma trygghetsfonderna, exempelvis TSL, en viktig roll 
att spela. Men för att kvalificera sig för stöd vid uppsägning krävs i dag en fast anställning, 
vilket gör att en stor del av LO-kollektivet inte kan ta del av det. Detta måste förändras. Både 
för att hjälpa de medlemmar som har otrygga anställningar och för att det i förlängningen 
annars riskerar att bidra till negativ press på löner och villkor.

LO-förbundens medlemmar har rätt till livslång kompetensutveckling, både för att kunna 
utvecklas på sina arbetsplatser och för att ha en fast förankring på arbetsmarknaden. Men 
goda möjligheter till kompetensutveckling är också avgörande för samhällets förmåga att 
möta digitalisering, globalisering och klimatomställning utan att dessa leder till ökade klyf-
tor och ojämlikhet. Att säkerställa LO-kollektivets rätt till livslång kompetensutveckling är 
därför en väldigt viktig uppgift för LO och medlemsförbunden de kommande åren.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO tillsammans med samtliga medlemsförbund arbetar fram en gemensam strategi med 

reformer och åtgärdsförslag för arbetstagares rätt till kompetensutveckling, genom sys-
temlösningar för yrkesverksammas livslånga lärande,

att LO verkar för att det svenska utbildningssystemet anpassas för att i högre grad rikta sig 
till redan yrkesverksamma. Fler bör ges möjlighet till kompetensutveckling och att ut-
bilda sig till bristyrken med en ersättningsnivå som motsvarar inkomstbortfallsprincipen 
i arbetslöshetsförsäkringen (behandlas under dagordningspunkt 17.e) samt

att LO verkar för att det stöd partsgemensamma omställningsorganisationer erbjuder i hö-
gre grad ska omfatta även visstids- och deltidsanställda arbetstagare (behandlas under 
dagordningspunkt 14.e).
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Utlåtande motionerna 14.12 (att-sats 1) och 18.15 (att-sats 2) 

14.12

att LO tillsammans med samtliga medlemsförbund arbetar fram en gemensam strategi med reformer och 

åtgärdsförslag för arbetstagares rätt till kompetensutveckling, genom systemlösningar för yrkesverksam-

mas livslånga lärande.

18.15

att LO använder sitt inflytande i det Socialdemokratiska partiet, för att via partiet och regeringen få tillstånd 

de lag- och regeländringar som behövs för att uppnå en mänskligare och rättssäker behandling av männ-

iskor som drabbats av ohälsa (behandlas under dagordningspunkt 14.a).

I motion 14.12 första att-satsen yrkas att LO och LO-förbunden arbetar fram en gemensam strategi med 

reformer och åtgärdsförslag för arbetstagares rätt till kompetensutveckling, genom systemlösningar för 

yrkesverksammas livslånga lärande. LO-styrelsen instämmer till fullo i motionärernas beskrivning av dagens 

arbetsmarknad och den brist på kompetensutveckling som är påtaglig för stora delar av LO-kollektivet. 

En arbetare kan räkna med ett arbetsliv på närmare 40 år. För att det ska vara möjligt krävs kraftigt 

förstärkta möjligheter att byta yrke och bransch, inte bara en gång utan ett flertal. En anställd måste ha 

möjlighet att på eget initiativ planera och finansiera utbildning för sitt fortsätta arbetsliv. Omställning ska 

inte enbart kunna ske vid arbetsbristuppsägningar. Arbetsgivarnas skyldighet att kompetensutveckla sina 

anställda måste stärkas väsentligt och statens ansvar återupprättas. LO har begärt förhandling om omställ-

ningsförsäkringen med Svenskt Näringsliv och lagstiftningsarbete pågår i frågan. Frågan är av stor vikt. 

Styrelsen föreslår bifall till yrkandet.

Andra att-satsen i motion 18.15 vill att LO använder sitt inflytande i det Socialdemokratiska partiet för att 

via partiet och regering få tillstånd de lag- och regeländringar som behövs för att uppnå en mänskligare och 

rättssäker behandling av människor som drabbats av ohälsa. Detta är något LO redan i dag har i uppdrag att 

arbeta med. 

Ett av LOs verktyg är att påverka alla de instanser som har med detta att göra, det vill säga även politiskt. 

Det är av stor vikt att vi fortsätter detta mycket viktiga arbete för att ingen som blir sjuk eller skadad ska bli 

utan ersättningar eller hjälp tillbaka till arbetet. Detta är en del av det som måste fungera för att vi ska kunna 

nå fram till det goda arbetet. Alla ska känna att de är trygga oavsett vad som händer i livet.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att   bifalla motionen 14.12 (att-sats 1) samt

att  anse motionen 18.15 (att-sats 2) besvarad.
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14.13
Kampanjer för kollektivavtalen
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
Det viktigaste redskapet för bra villkor vi arbetstagare har är våra kollektiva avtal. I avtalen 
för respektive bransch och eventuell yrkeskategori bestäms i princip allt som rör våra rättig-
heter och skyldigheter som anställda. I avtalen bestäms bland annat löner eller hur löneför-
delningar ska gå till, avtalsförsäkringar och genom att företagen tecknat avtal får vi ett par 
mycket välbehövliga procent till, till våra pensioner när vi slutat jobba. Allt det känner vi väl 
till som är facklig engagerade. Men det gör inte majoriteten arbetstagare eller medborgarna 
i landet. Där verkar det som löner kommer till för att arbetsgivarna är trevliga, försäkringar 
finns bara och pensionen den kanske kommer. Och medvetenheten om vikten med avtal 
och facklig tillhörighet sjunker.

Vi i fackföreningsrörelsen har ett par grundläggande uppgifter: organisera medlemmar, 
teckna kollektiva avtal och upprätthålla dem.

Ska vi klara av att teckna och upprätthålla kollektiva avtal måste folk i gemen känna 
till betydelsen avtalen har och hur nödvändiga kollektivavtalen är för både lön och villkor. 
Vi behöver därför ständigt och jämt och på olika sätt synas och berätta om vikten av kol-
lektivavtal.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO under kongressperioden genomför kampanjer för att publikt beskriva vikten av kol-

lektivavtal samt
att LO uppmanar LO-distrikten att årligen genomföra lämpliga kampanjer, möten eller ak-

tioner på Kollektivavtalets dag den 17 mars med de lokala facken.

M O T I O N E R  O C H  U T L Å T A N D E N  44 P U N K T  1 4 .  V Å R A  A R B E T S P L A T S E R



Utlåtande motion 14.13

14.13

att LO under kongressperioden genomför kampanjer för att publikt beskriva vikten av kollektivavtal samt

att LO uppmanar LO-distrikten att årligen genomföra lämpliga kampanjer, möten eller aktioner på 

Kollektivavtalets dag den 17 mars med de lokala facken.

Kollektivavtalens betydelse för löntagare kan inte överdrivas. LO och förbunden är väl medvetna om detta. 

Varje år genomförs aktiviteter och åtgärder för att medlemmar och icke-organiserade i syfte att öka medve-

tandegraden och insikten om kollektivavtalets betydelse. 

LOs styrelse vill betona att medvetandegörandet av kollektivavtalets värde är ett kontinuerligt arbete som 

effektivast görs i möten med medlemmar i den fackliga vardagen. Styrelsen kommer att följa behoven av mer 

publik kommunikation under kommande kongressperiod. 

LOs styrelse vill instämma i uppmaningen till distrikt, avdelningar och klubbar att delta i Kollektivavtalets 

dag den 17 mars.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att  anse motionen 14.13 besvarad.
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14.14
Försäkringar
Byggnadsarbetareförbundet region Öst
Många utländska arbetstagare omfattas inte av att vara försäkrade när de arbetar i Sverige. 
Om olyckan är framme så är det stor sannolikhet att arbetstagaren blir hemskickad och 
olyckan döljs. Den enskilde blir drabbad av att inga försäkringar finns. 

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO verkar för att alla som arbetar inom Sverige ska omfattas av försäkringar för att få 

utföra arbete, kostnaden ska arbetsgivare stå för.
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Utlåtande motionerna 14.14, 14.54 (att-sats 5), 17.16 (att-sats 3) och 17.75 
(att-sats 1) 

14.14

att LO verkar för att alla som arbetar inom Sverige ska omfattas av försäkringar för att få utföra arbete, kost-

naden ska arbetsgivare stå för.

14.54

att LO verkar för att svenska fackföreningar alltid ska kunna vidta stridsåtgärder i syfte att kunna teckna kol-

lektivavtal med alla företag som är verksamma i Sverige (behandlas under dagordningspunkt 14.a).

17.16

att LO-kongressen uttalar sig för att svenska kollektivavtal ska gälla samtliga som arbetar på den svenska 

arbetsmarknaden (behandlas under dagordningspunkt 14.a).

17.75

att LO tydligt och klart driver kravet om att svenska kollektivavtal ska gälla alla på svensk arbetsmarknad 

(behandlas under dagordningspunkt 14.a).

Den svenska kollektivavtalsmodellen bygger på starka och självständiga parter. Regleringen av löner och 

anställningsvillkor genom kollektivavtal har vuxit fram i förhandling och kompromiss mellan fack och arbets-

givare. Det är parterna tillsammans som tar det gemensamma ansvaret för utvecklingen på arbetsmarknaden.

För att självregleringsmodellen ska fungera krävs en långtgående samverkan med staten. Självregleringen 

förutsätter att staten har förtroende för parterna. Dessutom krävs det att reglerna på arbetsmarknaden gäller 

likformigt för alla som är verksamma på svensk arbetsmarknad. Självregleringen skulle undermineras om kol-

lektivavtal från ett annat land kan tränga undan svenska kollektivavtal eller om lovligheten av stridsåtgärder 

för arbete som ska utföras i Sverige skulle bedömas enligt utländsk rätt. 

Förtroendet för parterna är inte detsamma på EU-nivå. Medlemsstater med andra traditioner vill utöva 

inflytande över arbetsmarknaden genom ”EU-staten”. Medlemskapet i EU har medfört utmaningar för den 

svenska kollektivavtalsmodellen. 

Det har nu gått över ett decennium sedan EU-domstolens dom i Lavalmålet. Lavaldomen gjorde det svårare 

att försvara löne- och anställningsvillkor i svenska kollektivavtal i samband med utstationering av arbets-

kraft. Men utvecklingen av EU-rätten har sedan dess i huvudsak varit gynnsam för kollektivavtalsmodellen, 

även om många utmaningar fortfarande kvarstår.

Motionerna som behandlas i detta yttrande har det gemensamt att de handlar om tillämplighet av svenska 

lagar och regler på arbete som utförs i Sverige. Inledningsvis vill LOs styrelse fastslå LOs uppfattning: För 

arbete som utförs i Sverige ska svenska regler alltid tillämpas. Det gäller i alla avseenden, förhandlings-, 

strejk- och avtalsrätt ska alltid vara svensk, om ingenting annat avtalats. 

EU-rättens inverkan handlar nästan alltid om huruvida svensk rätt kan begränsas av EU-regler. Ibland kan 

det uppstå snåriga situationer, särskilt vad avser skatterättens område. På arbetsrättens område är dock 

situationen entydig. Det är svenska regler som ska tillämpas.

Styrelsen anser att motion 14.14 ger uttryck för en grundstomme i kollektivavtalsmodellen. Fackligt ska vi 
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sträva mot att alla omfattas av kollektivavtalens försäkringar. Däremot kan en garanti endast uppstå genom 

att kollektivavtalens täckningsgrad utsträcks till samtliga arbetsgivare genom så kallad allmängiltigförkla-

ring av kollektivavtal. Styrelsen anser att strävan mot en hög täckningsgrad bör stödjas och anser mot den 

bakgrunden motionen besvarad.

Även motionerna 17.16 tredje att-satsen och 17.75 första att-satsen ger uttryck för grunderna i kollektiv-

avtalsmodellen. Alla som arbetar i Sverige ska omfattas av kollektivavtal. Styrelsen vill dock på samma sätt 

som för motion 14.14 erinra om att garanti för att alla som arbetar i Sverige också omfattas av kollektivavtal 

endast kan upprättas genom allmängiltigförklaring av kollektivavtal. Mot den bakgrunden anser styrelsen 

motionen besvarad.

Motion 14.54 handlar om rätten att vidta stridsåtgärder. Svenska fackföreningar ska alltid kunna vidta 

stridsåtgärder för att få tillstånd kollektivavtal med företag som är verksamma i Sverige. Motionen återspeg-

lar det rättsläge som numera gäller efter ändring av utstationeringslagen. Fackliga stridsåtgärder mot utländ-

ska företag är alltid tillåtna om bolaget saknar svenskt kollektivavtal, trots att företaget har ett avtal med ett 

utländskt fack. Den begränsning av stridsrätten som följer utstationeringslagen och MBL, är att i fråga om 

utstationering finns begränsningar av de krav som kan riktas mot utländska företag. Beroende av utstatione-

ringens varaktighet kan det bli fråga om utstationeringsavtal eller vanligt hängavtal. Styrelsen anser mot den 

bakgrunden motionen besvarad. 

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att  anse motionerna 14.14, 14.54 (att-sats 5), 17.16 (att-sats 3), 17.75 (att-sats 1) besvarade.
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14.15
Motverka lönedumpning genom viss reglering av småföretagares rättigheter i MBL
Musikerförbundet
För drygt 100 år sedan konkurrerade arbetarna om jobben. Främsta konkurrensmedlet var 
försämrade villkor. Sedan dess har facket på område efter område reglerat villkoren så att 
underbudskonkurrens så långt det är möjligt ska undvikas. Vi har kollektivavtal och lagstift-
ning på plats som stödjer oss i detta arbete.

Sedan 90-talet så har ökningen av F-skattare börjat urholka delar av systemen. Visserligen 
finns skyldigheter för arbetsgivaren att förhandla och facket har vetorätt i frågor som rör 
så kallad utläggning av arbetet, det vill säga när någon annan än företagets egna anställda 
ska anlitas för att utföra arbetet som kollektivavtalet reglerar. Reglerna kring detta finns i 
medbestämmandelagen §§ 38–40. Dock finns svagheter i lagstiftningen när det kommer till 
tillämpningen. 

När ett företag har förhandlat enligt § 38, och sedan tagit in underentreprenörer i ett eller 
flera led, så kan det visa sig att till exempel lönevillkoren ändå är sämre än kollektivavtalet 
trots genomförda § 38-förhandlingar. En särskild problematik är om den som i slutändan kom-
mer att genomföra arbetet också är att betrakta som ett företag (falsk eller äkta företagare).

För att förhindra en sådan situation bör lagstiftningen förstärkas så att avtal vid utlägg-
ning blir ogiltiga i de delar som underskrider villkoren för motsvarande arbete enligt kol-
lektivavtal. På samma sätt som att anställda inte med bindande verkan kan träffa enskilda 
avtal som strider mot lag eller kollektivavtal.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO verkar för att MBL förstärks så att avtal med F-skattare, vid utläggning, är ogiltiga i 

de delar som ger sämre villkor än för motsvarande arbete reglerat i kollektivavtal, eller 
vad som i övrigt är godtaget inom parternas avtalsområde,

att LO verkar för att kollektivavtalsbärande facklig organisation ges förhandlingsrätt för tvis-
ter rörande F-skattare, som genom utläggning ges sämre villkor än motsvarande arbete 
reglerat i kollektivavtal eller vad som i övrigt är godtaget inom parternas avtalsområde, 
i den mån tvisten berör arbete som är reglerat i aktuellt kollektivavtal samt

att LO verkar för att förhandlingsrätt i tvister rörande F-skattare, som genom utläggning 
ges sämre villkor än motsvarande arbete reglerat i kollektivavtal eller vad som i övrigt 
är godtaget inom parternas avtalsområde, gäller gentemot underentreprenörer i ett el-
ler flera led, oberoende av om den fackliga organisationen har medlemmar i det aktuella 
företaget.
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14.16
Gemensam strategi mot gråzonen
Musikerförbundet
Det finns en viktig skiljelinje mellan arbetsgivare och arbetstagare. En gång i tiden var fö-
retagare så gott som synonymt med ”arbetsgivare”. Den som utförde arbetet var arbetsta-
garen. Sedan en tid tillbaka så har möjligheten för individer att fakturera för sitt arbete, i 
stället för att få arbetsersättningen utbetald som lön, expanderat. Även om företeelsen är 
så gott som obefintlig i vissa branscher så är den eskalerande i andra. Denna utveckling är 
mycket olycklig sett i ljuset av att arbetstagare som fakturerar för sitt arbete hamnar i en 
arbetsrättslig gråzon.

Arbetsdomstolen har i praxis identifierat ett antal kriterier för att utefter en helhetsbe-
dömning bedöma huruvida en individ ska betraktas som arbetstagare eller inte. Detta har 
betydelse för individens trygghet vad gäller det skydd som kollektivavtal och arbetsrättens 
skydd har att erbjuda. Det har också betydelse för kollektivets möjlighet att försvara sig emot 
till exempel villkors- och lönedumpning från så kallade falska egenföretagare. Försäkringar 
och andra trygghetssystem som ligger i kollektivavtal och arbetsmarknadslagar glöms, eller 
väljs, bort.

För många av de arbetare som fakturerar så är det enbart en fråga om hur man får betalt. 
Det är ett sätt att kanalisera pengar från olika delar av sitt förvärvsarbete. Det har inget med 
företagande i egentlig mening att göra. Det finns exempelvis ingen affärsidé eller liknande 
bakom beslutet att införskaffa F-skattsedel.

Skatterättens gränsdragning kring begreppet arbetstagare sker efter andra kriterier än 
arbetsrättens. Därför förekommer det att en och samma individ som är arbetstagare i ar-
betsrättsligt hänseende, också kan vara uppdragstagare ur ett skatterättsligt perspektiv. Det 
sociala skyddsnätet i form av a-kassa, sjukersättning, föräldrapenning, med mera bygger på 
att tillsvidareanställning med heltid som norm. Inom gigekonomin förekommer många korta 
anställningar som gör det svårt att kvalificera sig inom de traditionella systemen.

Gigekonomin är liten i dag, men den växer och den utmanar steg för steg rådande pa-
radigm på område efter område. Det är en ordentlig röra och LO måste in i den röran för 
att reda ut hur arbetare i Sverige, i dag och i framtiden, ska vara trygga i sin försörjning och 
säkerställa rimliga villkor i arbetet.

Kan en F-skattare vara fackförbundsansluten? Flera fackförbund har reagerat emot frå-
gan om att ta in F-skattare som medlemmar. Ibland med argumentationen att dessa är att 
betrakta som arbetsgivare och därmed har valt den andra sidan. Verkligheten är dock mer 
komplicerad än så. Att arbetsgivarna får arbetstagare att fakturera för sitt arbete är många 
gånger en strategi för att kunna sudda i arbetstagarbegreppet och undvika att följa kollek-
tivavtal. 

Åtskilliga gånger har vi upptäckt att arbetsgivare inte följer kollektivavtalens lönenivåer 
eller uppsägningsregler för dem som får betalt för sitt arbete genom faktura, trots att dessa 
arbetare i arbetsrättsligt hänseende (AD praxis) är att betrakta som arbetstagare. Många 
gånger undviker arbetsgivarna att förhandla med oss innan de tar in dessa F-skattare för ar-
bete som regleras av kollektivavtalen.

F-skattarna är i många fall, till skillnad mot de ”riktiga” företagarna förr, exponerade för 
alla de risker som arbetsrätten ska skydda oss emot. De fakturerande arbetarna blir ett rätts-
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löst proletariat. 100 år av facklig kamp är borta som i ett trollslag om man byter ut A-skatt 
mot F-skatt. Så kan vi inte ha det. Facken måste slåss för att skydda arbetarnas intressen. 
Det faktum att arbetsgivarna trixar runt med A- eller F-skatt kan inte hindra oss från att 
organisera vårt motstånd.

LO i Norge har tagit steg i denna riktning och möjliggjort facklig organisering för 
självständiga företagare. Det finns flera begrepp som ringar in denna kategori av arbetare; 
F-skattare, egenföretagare, egen firma, småföretagare, självständiga uppdragstagare och så 
vidare. Ibland kan det vara fråga om rena arbetsgivare och i den rollen bör de organisera sig 
som just sådana. Men vi behöver kunna sortera bättre i gränslandet så att inte arbetstagare 
(ur arbetsrättsligt hänseende) med eller utan F-skatt står utanför den fackliga organiseringen.

LO i Sverige måste möta framtiden och förbereda sig på den växande gigekonomin. Vi 
kan inte begränsa oss till de traditionella värderingarna när omvärlden förändras. Tvärtom 
behöver LO gå i framkant för att möta morgondagens behov. Ett första steg är att fördjupa 
kunskapen om frågorna och sätta sig in i problematiken. Därefter kan vi hitta lösningar och 
påverka arbetsmarknaden.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO tar initiativ till att utreda och föreslå hur organisering kan se ut för den grupp som 

ur arbetsrättsligt hänseende är att betrakta som arbetstagare, men som ur skatterättsligt 
hänseende befinner sig utanför arbetstagarkategorin,

att LO jobbar med frågorna relaterade till gigekonomi,
att LO jobbar med frågorna relaterade till ofrivilligt företagande samt
att LO jobbar med frågorna relaterade till arbetstagarnas sociala rättigheter oavsett om ar-

betsersättning betalas ut som lön eller via faktura (behandlas under dagordningspunkt 
18.a).
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Utlåtande motion 14.15 och 14.16 (att-sats 1, 2, 3) 

14.15

att LO verkar för att MBL förstärks så att avtal med F-skattare, vid utläggning, är ogiltiga i de delar som ger 

sämre villkor än för motsvarande arbete reglerat i kollektivavtal, eller vad som i övrigt är godtaget inom 

parternas avtalsområde,

att LO verkar för att kollektivavtalsbärande facklig organisation ges förhandlingsrätt för tvister rörande 

F-skattare, som genom utläggning ges sämre villkor än motsvarande arbete reglerat i kollektivavtal eller 

vad som i övrigt är godtaget inom parternas avtalsområde, i den mån tvisten berör arbete som är reglerat 

i aktuellt kollektivavtal samt

att LO verkar för att förhandlingsrätt i tvister rörande F-skattare, som genom utläggning ges sämre villkor än 

motsvarande arbete reglerat i kollektivavtal eller vad som i övrigt är godtaget inom parternas avtalsområ-

de, gäller gentemot underentreprenörer i ett eller flera led, oberoende av om den fackliga organisationen 

har medlemmar i det aktuella företaget.

14.16

att LO tar initiativ till att utreda och föreslå hur organisering kan se ut för den grupp som ur arbetsrättsligt 

hänseende är att betrakta som arbetstagare, men som ur skatterättsligt hänseende befinner sig utanför 

arbetstagarkategorin,

att LO jobbar med frågorna relaterade till gigekonomi samt

att LO jobbar med frågorna relaterade till ofrivilligt företagande.

Olika typer av inhyrning av arbetskraft och entreprenader kan leda till komplexa arbetsrättsliga problem. 

När arbetsgivaren lägger ut arbete på en tredje part kan syftet vara att kringgå lagar och avtal. Inom vissa 

branscher är problemen större än i andra. För att begränsa riskerna för kringgående vid entreprenad och 

inhyrning har de fackliga organisationerna givits ett särskilt inflytande över dessa beslut. Enligt 38 § MBL ska 

arbetsgivaren begära och genomföra förhandling med facket innan anlitande av någon som ska utföra arbete 

för arbetsgivarens räkning. Förhandlingsskyldigheten gäller endast med det fack som har kollektivavtal för 

arbetet.

Förhandlingar enligt 38 § MBL handlar inte om lämpligheten av att ta in annan arbetskraft, sådana beslut 

omfattas dock av förhandlingsskyldigheten enligt 11 § MBL. Förhandlingarna enligt 38 § MBL handlar i stäl-

let om valet av en viss entreprenör eller visst uthyrningsföretag. Enligt förarbetena till MBL kan facket ställa 

långtgående villkor för att acceptera att arbetet läggs ut. Bland de krav som omnämns finns ett krav på att 

kollektivavtalsenliga löner utbetalas.

I motion 14.15 första att-satsen föreslås att bestämmelserna i 38 § MBL ska förstärkas så att arbete som 

läggs ut blir ogiltigt i de delar som ger sämre villkor än vad som följer av kollektivavtalet. Förslaget innebär 

att kollektivavtalets verkan utsträcks bortom de omedelbara parterna fack och arbetsgivare vilket skulle 

utgöra en slags lokal allmängiltigförklaring av kollektivavtalet. Detta skulle förändra den svenska modellen 

och det är svårt att förutse vilka konsekvenser det på sikt skulle kunna få för vår arbetsmarknadsmodell i sin 

helhet. Styrelsen bedömer att en eventuell justering av MBL enligt första att-satsen först och främst bör han-

teras i förhandlingar mellan parterna. Motion 14.15 första att-satsen föreslås därför besvarad.

I motion 14.15 andra och tredje att-satsen föreslås att förhandlingsrätten utsträcks till F-skattare. MBL 
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omfattar relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Som arbetstagare i MBL räknas också även den 

som utför arbete åt annan och inte är anställd hos denne men har en ställning av väsentligen samma slag som 

en anställd.

Att skilja på arbetstagare och uppdragstagare är således centralt. I arbetsrättslig mening markerar distink-

tionen gränsen mellan arbetstagare och uppdragstagare, vilka grupper som är skyddsvärda och som kräver 

särskilt trygghet. Att inneha F-skattsedel innebär inte i sig att en person är uppdragstagare – även om många 

F-skattare kan uppleva det så. Många som arbetar med F-skatt utgör i arbetsrättslig mening arbetstagare.

Som nämnts ger 38 § MBL ett inflytande till den fackliga organisationen när arbetsgivaren väljer att lägga 

ut arbete på någon annan än anställda. I övrigt omfattar den fackliga förhandlingsrätten medlemmar. Att 

facket ska företräda sina medlemmar är självklart. Styrelsen ser inte någon anledning att utsträcka förhand-

lingsrätten till personer som inte är medlemmar i den fackliga organisationen. Motion 14.15 andra och tredje 

att-satsen föreslås därför avslås.

Gigekonomin öppnar upp för atypiska sätt att organisera arbetet på som ställer nya krav både på LO och 

på förbunden. Utmaningarna kring de olika sätten att förmedla gigjobb aktualiserar också frågor om integri-

tet, dataportabilitet (möjligheten att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll) och påverkar inte 

minst hur arbetet organiseras.

I motion 14.16 andra att-satsen föreslås att LO ska arbeta med frågor relaterade till gigekonomi. Frågan om 

gigekonomi och hur denna påverkar vårt fackliga uppdrag och LO-förbundens medlemmar är något LO sedan 

flera år tillbaka arbetar med och som även fortsättningsvis kommer vara en viktig fråga för LO. Initiativ som 

syftar till att reglera plattformsarbetets arbetsvillkor, både generellt och när det gäller arbetstagarnas rättig-

heter, har också presenterats av EU-kommissionen.

I motion 14.16 första och tredje att-satserna föreslås att LO tar initiativ till att utreda och föreslå hur orga-

nisering kan se ut för den grupp som ur arbetsrättsligt hänseende är att betrakta som arbetstagare, men som 

ur skatterättsligt hänseende befinner sig utanför arbetstagarkategorin, samt att LO ska jobba med frågor 

relaterade till ofrivilligt företagande. Även detta arbetar LO med redan i dag. Fokus för LO är, och ska vara, att 

tillvarata arbetstagarnas intressen. Precis som det beskrivs i motion 14.16 är de allra flesta som utför arbete 

inom ramen för gigekonomin och själva fakturerar för sitt arbete vid en arbetsrättslig bedömning i själva 

verket att anse som arbetstagare. Det innebär också att förbunden kan organisera dem och företräda dem i 

förhållande till deras arbetsgivare precis som för vilka andra arbetstagare som helst. 

Styrelsens utgångspunkt när det gäller dem som utför arbetet i gigekonomin är att dessa ska behandlas 

som arbetstagare. Det är inte önskvärt att de som själva fakturerar för sitt arbete behandlas som en egen 

grupp uppdragstagare som hamnar mellan egenföretagare och arbetstagare. En sådan mellankategori riske-

rar att urholka deras rättigheter när de i stället ska ha rätt till samma skyddsnivå som andra arbetstagare.

Utgångspunkten bör vara att förbunden tecknar kollektivavtal som gäller för deras arbete och att de blir 

medlemmar i LO-förbunden. Som nämns i motionen är det arbetstagarbegrepp som gäller i Sverige brett och 

rymmer i princip alla som är skyddsvärda på arbetsmarknaden. De så kallade falska egenföretagarna är i 

rättslig mening normalt sett vanliga arbetstagare som av olika skäl tvingats tillhandahålla sitt arbete genom 

att agera som egenföretagare. Det är av yttersta vikt att LO fortsätter sitt arbete för att dessa ofrivilliga före-

tagare ska få det skydd som de, som de arbetstagare de verkligen är, ska ha.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att  anse motionerna 14.15 (att-sats 1), 14.16 (att-sats 1), 14.16 (att-sats 2), 14.16 (att-sats 3) besvarade samt

att  avslå motionerna 14.15 (att-sats 2), 14.15 (att-sats 3).
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14.17
Utred en stärkt föreningsfrihet på arbetsplatsen
Kommunalarbetareförbundet avd Väst
Klimatet hårdnar mellan fackligt anslutna och arbetsgivare. Detta innebär att fler och fler 
väljer att inte framföra olika förslag till förbättringar och förändringar på arbetsplatsen el-
ler i organisationen, med risk för att få repressalier. Vi ser en ökad risk för att löntagare med 
otrygga anställningar inte vågar vara obekväma och säga till när något är fel.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO tar initiativ till en utredning om stärkt föreningsfrihet på arbetsplatsen.

14.18
2.0 Meddelarfrihet i privata näringslivet
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
Framtidens jobb handlar om villkoren för löntagarna på framtidens arbetsmarknad. För att 
kunna säkra framtidens jobb krävs att maktbalansen mellan arbete och kapital ändras. Vi 
har fått ett hårdare klimat på Sveriges arbetsplatser. Många arbetsgivare försöker sätta mun-
kavel på anställda och fackligt aktiva som påtalar missförhållanden. I flera fall handlar det 
om rena trakasserier och repressalier. Följden har blivit att den psykiska ohälsan har ökat 
bland arbetarna, våra erfarenheter kommer från vårt liv som byggnadsarbetare.

Det är fullständigt oacceptabelt att arbetsgivare försöker tysta anställda och fackligt ak-
tiva som använder sig av sin rättighet att lyfta fram missförhållanden. Vi kan aldrig accep-
tera detta. Vi måste som parti och kollektiv alltid stå upp för våra medlemmar och fackligt 
aktiva. Ingen medlem och löntagare ska stå ensam. Om vi försvarar yttrandefriheten så slår 
vi vakt om en säker och trygg arbetsmiljö, både den psykosociala och fysiska. Vi skapar för-
utsättningar för ett hållbart yrkesliv och ett hållbart näringsliv.

Ingenting kommer kunna förändras om vi inte skyddar visselblåsarna. I arbetsrätten måste 
det skrivas in att det ska råda meddelarfrihet i det privata näringslivet. Lojalitetsparagraferna 
i LAS, lagen om anställningsskydd, i det privata näringslivet på svensk arbetsmarknad, ska 
inte kunna användas som skäl för uppsägning när den anställde har påtalat hot mot arbets-
miljön, såväl fysisk som psykisk och skada mot tredje person eller samhället.

Anställningsskyddet vid uppsägning av personliga skäl existerar inte när arbetsgivarna 
använder lagens skrivning om lojalitet, till att göra sig av med dem som riktar kritik. Ett 
modernt samhälle tillåter inte den sortens tystnadskultur. Det får till följd att skyddet för 
yttrandefriheten inte räcker till. Skyddet i tryckfrihetsordningen och i yttrandefrihets-
grundlagen är otillräckligt.

I dag räcker det inte med att hänvisa till att det råder meddelarfrihet i det privata och 
offentliga näringslivet enligt 1 kap. 1 § 3:e stycket i tryckfrihetsförordningen. Eftersom det 
i det privata näringslivet förväntas att löntagaren ska uppmärksamma närmaste chef på 
missförhållanden så råder det i praktiken inte någon meddelarfrihet. Du kan inte skyddad 
gå ut med din kritik, utan att företaget med lagens hjälp vidtar repressalier mot löntagaren.

Skyddet i den offentliga sektorn mot att efterforska vem som har lämnat ut uppgifter, 
finns inte i det privat näringslivet. Den privata företagaren har möjlighet att göra dessa ef-
terforskningar. Vi har de senaste åren sett flera exempel där enskilda personer med stort ci-
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vilkurage gått till media för att påvisa missförhållanden på arbetsplatsen. Försvaret av dessa 
modiga människor är en viktig uppgift för arbetarrörelsen både i dag och i morgon. Men 
ofta leder denna oräddhet med nuvarande samhällsklimat av orättvisa lagar och regler att 
det blir den enskilde som straffas både fysiskt och psykiskt. Arbetskamraterna runt om-
kring skräms också till tystnad, när de ser vad som händer med den försvarslöse kamraten.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att i arbetsrätten införa verklig meddelarfrihet för löntagarna i det privata näringslivet.

14.19
Facklig förtroendevald (FFV) och förtroendevaldalagen (FVL)
Byggnadsarbetareförbundet
Begreppet ”FFV – Facklig förtroendevald” är i dag ett inarbetat begrepp och i linje med 
strävan efter jämställda och inkluderande förbund inom hela LO. Namnsättningen på lag-
stiftningen är dock hopplöst efter och omodern i detta avseende då lagen fortfarande heter 
förtroendemannalagen och uppdraget facklig förtroendeman. Mycket har hänt i samhället 
sedan 1974 då förtroendemannalagen skrevs och det är dags att arbetarrörelsen blir ännu 
mera jämställt och inkluderande. I och med det så är det viktigt att LO verkar aktivt för att 
förtroendemannalagen och uppdraget facklig förtroendeman byter namn till förtroende-
valdalagen (FVL) och att uppdraget blir facklig förtroendevald (FFV).

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO verkar för att ändra lagens namn till ”förtroendevaldalagen” (FVL) och att uppdraget 

blir ”facklig förtroendevald” (FFV).
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Utlåtande motionerna 14.17–14.19

14.17

att LO tar initiativ till en utredning om stärkt föreningsfrihet på arbetsplatsen.

14.18

att i arbetsrätten införa verklig meddelarfrihet för löntagarna i det privata näringslivet.

14.19

att LO verkar för att ändra lagens namn till ”förtroendevaldalagen” (FVL) och att uppdraget blir ”facklig förtro-

endevald” (FFV).

I motionerna 14.17 och 14.18 pekar motionärerna på det hårdnande klimatet för fackligt förtroendevalda och 

medlemmar på arbetsplatserna. De fackligt förtroendevalda har på många arbetsplatser allt svårare att full-

göra sitt uppdrag på grund av oförstående, eller rentav fientligt inställda, arbetsgivare och på grund av den 

minskande organisationsgraden. De anställda, särskilt de med otrygga anställningar, vågar i många fall inte 

påtala missförhållanden av rädsla för att framstå som besvärliga. 

LO-styrelsen instämmer med motionärernas intentioner. Frågan om fackligt förtroendevaldas och medlem-

marnas rätt att påtala, yttra sig över och söka rätta till problem på arbetsplatsen är central för medlemmarna 

och möjligheterna att bedriva det fackliga arbetet. 

Skyddet för den faktiska föreningsfriheten och möjligheten att yttra sig på arbetsplatser består av bland 

annat förtroendemannalagen, medbestämmandelagen, lagen om anställningsskydd, arbetsmiljölagen och 

inte minst kollektivavtalen. 

Sedan förra kongressen har lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår 

larm om allvarliga missförhållanden, trätt i kraft den 1 januari 2017 (visselblåsarlagen) och lag (2017:151) 

om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter, trätt i kraft den 1 juli 2017. Visselblåsarlagen gäller hela 

arbetsmarknaden och lagen om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter gäller för offentligt finansierad 

verksamhet inom skola, hälso- och sjukvård, socialtjänst med mera. 

Visselblåsarlagen kommer att ersättas av en ny sådan med anledning av genomförandet av 

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1936 den 23 oktober 2019 om skydd för personer som 

rapporterar om överträdelser av unionsrätten. Implementeringen i svensk rätt ska vara införd senast den 17 

december 2021. 

LO-styrelsen delar motionärernas uppfattning, de förtroendevaldas och medlemmarnas ställning måste 

stärkas. Detta kan göras, och görs, på många sätt med utgångspunkt i de behov som finns inom respektive 

förbund. Ytterligare ansträngningar måste göras, inte minst genom att förbättra organisationsgraden. 

Frågan om rätten att påtala och yttra sig om förhållandena på sin arbetsplats är självklart fortsatt viktig. 

Samtidigt finns det en stor okunskap om regelverket ute på arbetsplatserna. Det är viktigt att sprida kunska-

pen för att kunna bevaka de rättigheter som finns fullt ut. 

I motion 14.17 yrkas att LO tar initiativ till en utredning om stärkt föreningsfrihet på arbetsplatsen. 

LO-styrelsen anser inte att det är motiverat med en särskild utredning i frågan. 

Beträffande motion 14.18 bifölls en motion med likalydande att-sats av LO-kongressen 2016. Nu liksom då 

instämmer LO-styrelsen i motionärernas intentioner. 
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I motion 14.19 yrkas att LO ska verka för att ändra förtroendemannalagens namn till förtroendevaldalagen 

(FVL) och att uppdraget blir ”fackligt förtroendevald” (FFV). LO-styrelsen instämmer i och för sig med motio-

närernas synpunkter att namnet på lagen är omodernt och inte speglar fackföreningsrörelsens värderingar. 

Styrelsen anser dock att det är för riskabelt att öppna för en ändring av lagen. 

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att  anse motionerna 14.17, 14.18 besvarade samt

att  avslå motionen 14.19.
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14.20
Principutlåtandet mellan LO och KFO är förlegat
Kommunalarbetareförbundet avd Stockholms län
Huvudavtalet mellan KFO och LO från år 1993 inleds med ett löne- och avtalspolitiskt prin-
ciputlåtande där parterna slår fast vissa gemensamma ståndpunkter och mål. I huvudsak 
handlar utlåtandet om att eftersom vi delar samma målbild om ekonomisk demokrati ska vi 
eftersträva att överbygga våra meningsskiljaktigheter. Men det som var sant år 1993 gäller inte 
längre. KFO-företagen är inte mycket bättre än de företag som eftersträvar vinst, tvärtom. 

Sommaren 2018 sas en av Kommunals medlemmar upp på ett KFO-företag för att denne 
vägrat att begå brott i tjänsten. Arbetsgivaren menade att det var arbetsvägran. 

Vi känner alla väl till omständigheterna kring hyvlingsdomen i Arbetsdomstolen, även 
det skedde på ett KFO-företag. 

De här två exemplen har det redan skrivits mycket om, men de är långt ifrån unika. 
Mellan berörda fackföreningar och kooperativa arbetsgivare gömmer sig långt värre fall som 
ännu inte nått offentligheten.

Det tär på vår legitimitet inför medlemmar och omvärld att vi har kvar det löne- och 
avtalspolitiska principutlåtandet. Det bör sägas upp. Innan KFO tar ansvar för hur deras 
medlemsföretag beter sig, kan vi heller inte teckna något nytt.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO säger upp huvudavtalet med KFO i syfte att stryka det löne- och avtalspolitiska prin-

ciputlåtandet samt
att LO vid tecknandet av nytt huvudavtal inte går med på något löne- och avtalspolitiskt 

principutlåtande med mindre än att KFO kan garantera att deras medlemsföretag tar 
större ansvar.
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Utlåtande motion 14.20

14.20

att LO säger upp huvudavtalet med KFO i syfte att stryka det löne- och avtalspolitiska principutlåtandet samt

att LO vid tecknandet av nytt huvudavtal inte går med på något löne- och avtalspolitiskt principutlåtande med 

mindre än att KFO kan garantera att deras medlemsföretag tar större ansvar.

I motionen yrkar motionären att huvudavtalet mellan LO och KFO ska sägas upp i syfte att stryka det löne- 

och avtalspolitiska principutlåtandet samt vid ett nytecknande kräva garantier att KFOs medlemsföretag tar 

större ansvar. Huvudavtalet mellan LO och KFO tecknades år 1946 och reviderades senare år 1993. Avtalet är 

principiellt viktigt och behandlar flera viktiga områden, bland annat parternas åtagande, förbundsantagande, 

frågor om stridsåtgärder, hantering av intressetvister via den Fackliga Kooperativa förlikningsnämnden samt 

rättstvister enligt en förhandlingsordning. I det löne- och avtalspolitiska principutlåtandet står att de koope-

rativa företagen skiljer sig från andra företagsformer genom att vinst i privatekonomisk betydelse inte upp-

står. Bestämmanderätten över de kooperativa företagen grundar sig inte på insatt kapital, utan utövas enligt 

den ursprungliga demokratiska principen om en medlem – en röst.

Fackföreningsrörelsens grundläggande uppgifter som företrädare för de anställdas intressen kvarstår 

självklart gentemot de kooperativa företagen såsom arbetsgivare, men enhetligheten i målsättningen mellan 

kooperationen och fackföreningsrörelsen gör att det är av största vikt att eventuella intressemotsättningar 

kan överbryggas. 

Såsom avtalsslutande parter ska såväl kooperationen som fackföreningsrörelsens löne- och avtalspoli-

tiska grundsatser, med utgångspunkt från ovan beskrivna intressegemenskap vara följande: 1. För att uppnå 

konkurrensneutralitet ska de anställda i de kooperativa företagen erhålla löner och allmänna anställnings-

villkor som baseras på samma marknadsmässiga förutsättningar som gäller inom andra jämförbara företag. 

2. De kooperativa företagen och de fackliga organisationerna ska eftersträva goda relationer mellan ledning 

och anställda samt i övrigt verka för goda arbetsförhållanden. Samarbetet bör vidare leda till inflytande för 

de anställda, vilka även ska ges möjligheter att utvecklas i sina arbeten. 3. De kooperativa företagen och de 

fackliga organisationerna ska samarbeta för att främja strävanden mot gemensamma mål. Detta skapar för-

utsättningar för trygghet i anställningen. Parterna har genom detta uttalande åtagit sig ett särskilt ansvar för 

ovanstående grundsatser och ska i samarbete aktivt verka för att grundsatserna följs. Dessutom ska parterna 

söka överbrygga meningsmotsättningar på olika nivåer och därigenom underlätta arbetet för den i huvudav-

talet omnämnda Fackliga Kooperativa förlikningsnämnden. 

Som motionärerna påpekar är huvudavtalet mellan LO och KFO – numera Fremia – från 1946. LO-styrelsen 

instämmer i att en omförhandling av avtalet är nödvändig. LO-styrelsen är dock inte beredd att gå in med 

bundna mandat i en sådan förhandling utan vill överlämna till förhandlingsdelegationen att göra alla nödvän-

diga avväganden och bedömningar i frågorna. Styrelsen föreslår därför bifall till den första att-satsen och 

avslag till den andra. 

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att   bifalla motionen 14.20 (att-sats 1) samt

att  avslå motionen 14.20 (att-sats 2).
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14.21
Investeringsfond
Byggnadsarbetareförbundet region Väst
Parterna på Sveriges arbetsmarknad vet bäst arbetets värden och förluster, därav ska det in-
stiftas en investeringsfond av LO och Svenskt Näringsliv. Fondens syfte är att företag bundna 
av svenska kollektivavtal ska avsätta en viss procent av dess årliga vinst i fonden. Kapitalet i 
fonden nyttjas efter behov, för att underlätta och hjälpa relationen mellan arbetstagare och 
arbetsgivare. 

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO tillsammans med Svenskt Näringsliv bildar en gemensam investeringsfond i enlighet 

med denna motions andemening.

Utlåtande motion 14.21

14.21

att LO tillsammans med Svenskt Näringsliv bildar en gemensam investeringsfond i enlighet med denna 

motions andemening.

Motionärerna yrkar att det ska instiftas en investeringsfond av LO och Svenskt Näringsliv. Fondens syfte ska 

vara att företag bundna av svenska kollektivavtal ska avsätta en viss procent av dess årliga vinst i fonden. 

Kapitalet i fonden ska nyttjas efter behov, för att underlätta och hjälpa relationen mellan arbetstagare och 

arbetsgivare. 

LO-styrelsen anser att syftet att avsätta medel för att verka för bättre relationer mellan företagen och dess 

anställda är i sig hedervärt men detta ryms redan inom ett företags ansvar att sörja för en god fysisk och 

psykosocial arbetsmiljö och samverka med fackförbunden. LO-styrelsen anser att detta arbete även fortsätt-

ningsvis ska finansieras direkt ur produktionen. 

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att  avslå motionen 14.21.

M O T I O N E R  O C H  U T L Å T A N D E N  60 P U N K T  1 4 .  V Å R A  A R B E T S P L A T S E R



Utlåtande motion 14.97 (att-sats 1) 

14.97

att LO verkar för att det ska vara lagkrav att arbetsgivaren ska utge lönespecifikation (behandlas under dag-

ordningspunkt 14.a).

I motionen yrkas att LO ska verka för att det ska vara lagkrav att arbetsgivaren ska utge lönespecifikation.

LO-styrelsen instämmer till fullo med yrkandet, som är mycket viktigt för arbetet med ordning och reda på 

arbetsmarknaden. Frågan är reglerad i de flesta kollektivavtal men eftersom risken för exempelvis bristande 

inbetalning av skatt och arbetsgivaravgifter är större för arbetstagare som arbetar i företag utan kollektivav-

tal måste frågan lagregleras. En motion med liknande innehåll, bifölls på kongressen 2012. LO-styrelsen ser 

ingen anledning att ändra uppfattning.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att  bifalla motionen 14.97 (att-sats 1).

M O T I O N E R  O C H  U T L Å T A N D E N  61 P U N K T  1 4 .  V Å R A  A R B E T S P L A T S E R



14.b Anställningsformer

14.22
För en politik för trygga jobb och framtidshopp – Avskaffa visstid
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
Att ingjuta hopp om framtiden är den kanske viktigaste politiska utmaningen just nu. 
Människors upplevelse av oro och uppgivenhet fungerar som bränsle för Sverigedemokraterna 
och andra reaktionära tendenser. För att ingjuta hopp om framtiden är en nödvändig – men 
inte tillräcklig – förutsättning att presentera en handfast politik som tar sig an de konkreta 
utmaningar människor möter i sin vardag. 

Vi måste åter till ett läge där den allmänna upplevelsen är att arbetarrörelsen inte bara 
minimerar skadorna av samhällsförändringar, utan också använder dessa förändringar till 
att skapa ett bättre samhälle. Det måste återigen bli en självklarhet att våra barn ska leva 
friare och rikare liv än vi själva kunnat göra.

Ett av de områden där det är som mest angeläget att formulera en politik som ger hopp 
om att vi har underbara dagar framför oss är på arbetslivets område. På stora delar av arbets-
marknaden, inte minst inom tjänstesektorn, har otrygga anställningsvillkor normaliserats. 
Arbetsgivare anställer tidsbegränsat även när de behöver personal tills vidare. Bland unga 
finns många som inte kan föreställa sig att få en fast anställning. 

När arbetsgivare och borgerliga företrädare hävdar att det enda de med svag ställning på 
arbetsmarknaden kan hoppas på är att kostnaderna för att anställa dem ska sjunka, fördju-
pas upplevelsen av otrygghet än mer.

Under den innevarande mandatperioden har både LO och Socialdemokraterna fattat 
kongressbeslut om att det ska krävas objektiva skäl för att anställa tidsbegränsat. Det för-
utsätter, som LO-kongressen konstaterade, att anställningsformen allmän visstid tas bort 
ur LAS. Vad allmän visstid möjliggör är nämligen just att anställa tidsbegränsat trots att 
objektiva skäl för det saknas.

Inom fackföreningsrörelsen råder konsensus om att användandet av tidsbegränsade an-
ställningar bör regleras i avtal. När arbetsgivare i dag anställer tidsbegränsat lutar de sig mot 
lagen. Det är lagstiftningen som gör det möjligt att anställa tidsbegränsat trots att det sak-
nas objektiva skäl för det. Då är det också lagstiftarens ansvar att täppa till den möjlighet 
till missbruk som lagen ger. 

Lagen måste utformas så att arbetsmarknadens parter hänvisas till att avtala om hur tids-
begränsade anställningar ska användas.

Socialdemokraterna har länge beklagat utvecklingen mot mer otrygga anställningsvill-
kor. Samtidigt har utvecklingen fortsatt. Att ta bort allmän visstid ur LAS är just en sådan 
handfast lösning på ett konkret problem som kan ingjuta hopp om att människor i framti-
den kan få en tryggare ställning i arbetslivet. Majoritetsförhållandena i riksdagen har omöj-
liggjort en sådan förändring i nuläget. Nu gäller det att lägga all kraft på att förändra de 
majoritetsförhållandena.

Bristerna i anställningstryggheten är dock inte begränsade till dem som är tillfälligt 
anställda. En dom i Arbetsdomstolen, Handels mot Polarn O. Pyret (dom nr 47 2012), visar 
att arbetsgivare kan ta timmar från en anställd och ge till en annan anställd med lägre sys-
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selsättningsgrad, även om den senare har kortare anställningstid. Det är också möjligt att 
hyvla timmar från tillsvidareanställdas kontrakt och samtidigt nyanställa på deltid. Detta 
innebär att anställningsskyddet i LAS endast omfattar anställningen som sådan – inte sys-
selsättningsgraden. Så måste även den heltids- och tillsvidareanställda frukta en omregle-
ring av sin anställning.

Att man ska kunna hyvla timmar från anställdas kontrakt utan att tillämpa det regelverk 
som gäller vid arbetsbrist var aldrig lagstiftarens intention. När Arbetsdomstolen nu tol-
kar lagen som att den tillåter just detta måste lagen justeras. Detta konstaterade redan LO-
kongressen 2016. Nu är det upp till oss i LO att vi mobiliserar för att driva denna fråga vidare.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att tidsbegränsade anställningar kräver fackliga förhandlingar utifrån objektiva skäl,
att LAS ändras så att regelverket gällande arbetsbrist blir tillämpligt om en arbetsgivare av-

ser att omreglera den anställdes sysselsättningsgrad (behandlas under dagordningspunkt 
14.a) samt

att ta bort allmän visstid ur LAS, så att tidsbegränsade anställningar kräver fackliga för-
handlingar utifrån objektiva skäl.

14.23
Allmän visstid måste bort
Fastighetsanställdas Förbund avd Örebro
I dag är alltför många som är anställda på allmän visstid i stället för på huvudregeln tills-
vidareanställning. Detta gör att våra medlemmar inte kan bygga sina egna liv då så mycket 
i livet är styrt av anställningsformen. Det är svårt att våga bilda familj och skaffa bostad, 
grundläggande krav på trygghet. 

Den psykiska pressen på var och en ökar och riskerar att öka ohälsa. Avsaknad av tillit 
och trygghet blir en katastrof för den enskilde individen men även är ett slöseri i samhället 
med pengar men framförallt ett stort slöseri med människor. 

Om människor blir tryggare i sin tillvaro så vågar de satsa på att utveckla och berika sina 
liv. Blomstrande människor och därmed blomstrande företag bygger framtiden. Det vill vi 
med denna motion medverka till!

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO ska verka för att anställningsformen allmän visstid upphör.
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14.24
Trygga anställningar och anställningsformer
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
Ett av vår tids stora gissel på arbetsmarknaden är den ”flexicurity” i anställningar och an-
ställningsformer som företag, arbetsgivarorganisationer och borgerliga politiker pläderat för 
och som också för många blivit ett faktum. 

Den ”precisionsbemanning” som man pratar sig varm för innebär för väldigt många ar-
betstagare och familjer stora problem, usla arbetstider, oro och ofta riktigt dåliga och osäkra 
månadsinkomsten. 

Det är inte ett värdigt liv att jobba delade turer, sitta på plats och vänta på att få hoppa 
in och få någon timmes betalt jobb, vänta på sms-jobb, gig-jobb eller bara ha några få tim-
mar bokade i ett arbetsschema och hoppas på ynnesten att få jobba några till.

Vi har länge nog nu färdats bakåt i den tidskapsel arbetsgivarorganisationerna velat styra 
oss mot tiden före kollektivavtal, före regleringar tillbaka till den tid vi arbetsfolk fick stå 
med mössan i hand och tigga jobb till lägst betalning.

Det måste vara slut med det nu!

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO jobbar för att avskaffa allmän visstid och minimera anställningsformer som inte ska-

par trygga anställningar.

14.25
Skärpta regler för visstidsanställning
Industrifacket Metall avd 46 Blekinge
Arbetslösa – framförallt ungdomar – som har svårt att komma in på tillsvidareanställningar, 
hamnar ofta i korta vikariat eller tillfälliga anställningar i stället. Ibland bara för en vecka 
eller några dagar. De hoppas hela tiden att få ett längre vikariat eller en tillsvidareanställ-
ning. Ingenting kan vara mer osäkert, eftersom detta kan utnyttjas som test för arbetsgiva-
ren för att få lojala medarbetare.

Ungdomar behöver jobb och inkomster för att komma i gång med livet, flytta hemifrån, 
skaffa bil och bilda familj med mera. På många ställen är de anställda nära pensionsålder 
eller utslitna och har svårt för att klara av stress och nya krav.

Ett annat problem är att vi får tysta arbetsplatser för att de anställda inte säger ifrån, för 
då kanske hen inte får mer arbete.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att ge LOs styrelse i uppdrag att minimera tiden för visstidsanställningar på alla våra arbets-

platser.
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14.26
Skrota arbetsgivarnas möjligheter att utnyttja intermittenta anställningar
Seko region Stockholm
Att arbetsgivarna använder intermittenta anställningar är för oss och många andra branscher 
en psykisk påfrestning, ofta för de unga på arbetsmarknaden. Att ha en anställning där vi 
inte vet varken hur många timmar i månaden eller hur många månader anställningen varar 
gör att vi blir en otrygg och utsatt generation. Detta på grund av att vi inte vet vad vår lön 
kommer vara från månad till månad, vilket leder till att vi har svårt att få en hyresbostad 
och ställs nästan helt utan möjlighet att köpa en bostadsrätt. Hur ska vi med denna typ av 
förfaranden från arbetsgivare, arbetsgivare som dessutom kan ha den svenska staten som 
huvudman, ha en möjlighet att flytta hemifrån och skapa oss ett eget liv? Vem vill leva sitt 
liv med konstant oro över sin bostadssituation och otrygga anställningar? Ska en ung person 
i dagens samhälle tvingas bo kvar hemma eller annars flytta runt, månad för månad på an-
drahandskontrakt och inte få en trygg plats i vardagen med varken en fast anställning eller 
ett hem man kan kalla sitt eget?

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att arbeta för tryggare anställningar (behandlas under dagordningspunkt 14.a),
att arbeta för avskaffandet av möjligheter till intermittenta anställningar,
att arbeta för ökad social trygghet (behandlas under dagordningspunkt 14.a),
att införa ett krav på procentanställningar där anställningsgrad framkommer i anställnings-

avtalet (behandlas under dagordningspunkt 14.a),
att stärka det fackliga inflytandet över premisserna folk anställs på (behandlas under dag-

ordningspunkt 14.a),
att förtydliga hur anställningsavtal skrivs (behandlas under dagordningspunkt 14.a) samt
att arbeta för större förståelse redan i skolan för hur arbetsmarknaden fungerar (behandlas 

under dagordningspunkt 17.e).
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Utlåtande motionerna 14.22 (att-sats 1, 3), 14.23–14.25 och 14.26 (att- 
sats 2) 

14.22

att tidsbegränsade anställningar kräver fackliga förhandlingar utifrån objektiva skäl samt

att ta bort allmän visstid ur LAS, så att tidsbegränsade anställningar kräver fackliga förhandlingar utifrån 

objektiva skäl.

14.23

att LO ska verka för att anställningsformen allmän visstid upphör.

14.24

att LO jobbar för att avskaffa allmän visstid och minimera anställningsformer som inte skapar trygga anställ-

ningar.

14.25

att ge LOs styrelse i uppdrag att minimera tiden för visstidsanställningar på alla våra arbetsplatser.

14.26

att arbeta för avskaffandet av möjligheter till intermittenta anställningar.

Som vi redogjort för i kappan till dagordningspunkten 14 befinner vi oss, när detta utlåtande skrivs i augusti/

september 2021, i ett svårbedömt och osäkert läge. I sak gäller det särskilt frågan om att minimera användan-

det av visstidsanställningar i alla avseenden. Yrkanden i dessa frågor finns i motionerna 14.22, 14.23, 14.24, 

14.25 och 14.26 andra att-satsen. Vid kongressen i november/december kommer förhoppningsvis läget i 

dessa frågor att ha klarnat väsentligt. 

LOs styrelse delar motionärernas problembeskrivningar i dessa delar. Arbetet med att uppnå trygga 

anställningar och därmed inkomst- och social trygghet är, har alltid varit, och kommer alltid att vara fackför-

eningsrörelsens viktigaste uppgift. I skrivandes stund bedömer styrelsen att det är nödvändigt att avvakta 

resultatet av den av LO begärda förhandlingen med Svenskt Näringsliv om omställningsförsäkringen samt 

den pågående lagstiftningsprocessen med anledning av partsöverenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv 

och PTK innan styrelsen bestämmer hur vi ska gå vidare med dessa frågor. Styrelsen föreslår att motionerna 

14.22–14.25 ska besvaras och att motion 14.26 andra att-satsen ska bifallas.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att   bifalla motionen 14.26 (att-sats 2) samt

att  anse motionerna 14.22 (att-sats 1), 14.22 (att-sats 3), 14.23, 14.24, 14.25 besvarade.
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14.27
Införande av högre arbetsgivaravgift för tillfälligt anställda visstid
Byggnadsarbetareförbundet
Allt fler av LOs medlemsgrupper får erfara att visstidsanställning följs åt av visstider och 
kombinationer av vikariat. Återkommande korta anställningsperioder har blivit vanligt i 
många LO-branscher. Huvudregeln om tillsvidareanställning har genom åren utvecklats 
till att bli en utopi.

Företag precisionsbemannar i syfte att pressa ner sina kostnader och med deltider och 
delade turer låter dem de arbetande stå för företagens ställtider. De arbetande får periodvis 
luta sig mot a-kassan och det allmänna. Detta är för oss och våra medlemmar helt oaccep-
tabelt och det är nu dags att LO höjer sin röst och nyttjar sin maktposition.

De precisionsbemannande företagen trycker undan bra företag som tillämpar heltid och 
schysta arbetsvillkor, vilket leder till att deltidsanställningar och delade turer breder ut sig 
och smittar av sig på allt fler branscher. Framförallt när det gäller kvinnodominerande yr-
ken så både visstidsanställer och pressar företagen ner sysselsättningsgraden. Här behöver 
marknaden en tydlig markering.

Låt de företag som anställer med bra villkor få en konkurrensfördel genom att höja ar-
betsgivaravgifterna rejält för deltids- och visstidsanställningar samt anställningar vid behov. 
Ett alternativ är att LO finner andra ekonomiska styrmedel i syfte att premiera heltidsan-
ställningar och tillsvidareanställningar.

Det är dags att skicka profitörerna med dålig människosyn och daglöneriet till soptip-
pen en gång för alla. I dag tjänar företagen på att anställa på osäkra anställningar med lägre 
sysselsättningsgrad.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO aktivt verkar politiskt för att göra visstider och deltider väsentligt mycket dyrare 

samt
att LO utreder hur man skapar ekonomiska styrmedel som gör heltid och tillsvidareanställ-

ningar mera attraktiva som förstahandsval.
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14.28
Införande av högre arbetsgivaravgifter för visstider och deltider
Byggnadsarbetareförbundet
Allt fler av LOs medlemsgrupper får erfara att visstidsanställning följs åt av visstider och 
kombinationer av vikariat och återkommande korta anställningsperioder. Det har blivit allt 
vanligare i många LO-branscher.

Huvudregeln om tillsvidareanställning har genom åren utvecklats till att bli en utopi. 
Företag precisionsbemannar i syfte att pressa ner kostnader och genom deltidsanställningar 
och delade turer låter företagen arbetare stå för företagens ställtider. De arbetande får peri-
odvis luta sig mot a-kassa och det allmänna.

Detta är för oss och våra medlemmar helt oacceptabelt och det är dags att LO höjer sin 
röst och nyttjar sin maktposition.

De precisionsbemannande företagen trycker undan bra företag med heltider och schysta 
arbetsvillkor, vilket leder till att deltider och delade turer breder ut sig och smittar allt fler 
branscher. Framförallt i kvinnodominerande yrken så visstidsanställer och pressar företagen 
ner sysselsättningsgraden. Här behöver marknaden en tydlig markering.

Låt företag som anställer med goda villkor få en konkurrensfördel genom att höja arbets-
givaravgifterna rejält för deltid, visstidsanställningar och anställningar vid behov. Det är dags 
att skicka profitörerna med dålig människosyn och daglöneriet till soptippen en gång för alla.

I dag tjänar företagen på att anställa på osäkra anställningar med lägre sysselsättnings-
grader.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO aktivt verkar politiskt för att göra visstider och deltider väsentligt mycket dyrare ge-

nom höjda arbetsgivaravgifter.

M O T I O N E R  O C H  U T L Å T A N D E N  68 P U N K T  1 4 .  V Å R A  A R B E T S P L A T S E R



Utlåtande motionerna 14.27 och 14.28

14.27

att LO aktivt verkar politiskt för att göra visstider och deltider väsentligt mycket dyrare samt

att LO utreder hur man skapar ekonomiska styrmedel som gör heltid och tillsvidareanställningar mera attrak-

tiva som förstahandsval.

14.28

att LO aktivt verkar politiskt för att göra visstider och deltider väsentligt mycket dyrare genom höjda arbetsgi-

varavgifter.

Motionärerna yrkar i motion 14.27 andra att-satsen att LO ska utreda hur man skapar ekonomiska styrmedel 

som gör heltids- och tillsvidareanställningar mer attraktiva som förstahandsval. LO-styrelsen anser att idén 

är värd att prövas. Det lämpliga är att LO utreder frågan tillsammans med förbunden. Frågan lämpar sig väl för 

att hanteras i kollektivavtalsförhandlingar. Styrelsen föreslår att yrkandet ska bifallas.

I motionerna 14.27 första att-satsen och 14.28 yrkas att LO ska verka politiskt för att göra visstids- och 

deltidsanställningar väsentligt dyrare, exempelvis genom höjda arbetsgivaravgifter, och på så sätt gynna 

tillsvidareanställningar.

Som framgår ovan anser styrelsen att frågan först ska utredas och prövas avtalsvägen. När det gäller 

förhöjda arbetsgivaravgifter anser LO rent generellt att det är en dålig metod att försöka åtgärda problem på 

arbetsmarknaden. Det ger sällan något resultat. I detta konkreta fall anser styrelsen att det skulle vara ogör-

ligt för Skatteverket att kontrollera att inbetalningarna blir korrekta. LO-styrelsen föreslår att yrkandena ska 

avslås.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att   bifalla motionen 14.27 (att-sats 2) samt

att  avslå motionerna 14.27 (att-sats 1), 14.28.
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14.c Arbetstidsfrågor

14.29
Nu är det dags... eller plötsligt händer det?
Handelsanställdas förbund avd 36 Uppsala
Enligt arbetstidslagen är en heltid 40 timmar per vecka. Så har det varit i cirka 50 år!

Det har inte alltid varit så! Många av oss kommer säkert ihåg att våra föräldrar jobbade 
sex dagar per vecka och betydligt mer än 40 timmar. Successivt har arbetstidslagen föränd-
rats till det bättre i takt med att samhället moderniserats och synen på arbete, fritid, behov 
av rekreation och dess inverkan på hälsa har förändrats till det bättre. 

I dag är det allmänt känt att rekreation och vila är viktigt för vår hälsa. Vi vet också att 
många stressar på arbeten med dålig arbetsmiljö. Det är dags att göra som i många andra 
länder och sänka heltidsarbetsmåttet i arbetstidslagen!

Det skulle innebära många positiva effekter för de anställdas hälsa och möjligheten att 
få det berömda livspusslet att gå ihop. Dessutom har vi alla förstått att de flesta av oss måste 
jobba högre upp i åldrarna, även flera år efter 65 års ålder. 

Om vi ska ha en chans att orka jobba hela vägen till de nya pensionsåldrar som har och 
kommer att beslutas om, är detta en av de åtgärder som är nödvändig!

Det är ca 50 år sedan vi ändrade heltidsarbetsmåttet… Det är dags nu att ta nästa steg! En 
sänkning av heltidsarbetsmåttet skulle med fördel kunna ske stegvis under en längre period 
för att ge arbetsgivare och anställda en god möjlighet att anpassa sig till nya förutsättningar.

En sänkning av heltidsarbetsmåttet skulle på sikt innebära att fler av LO-förbundens 
många medlemmar, som jobbar ofrivillig deltid, snabbare skulle kunna få heltid. En sänk-
ning av heltidsarbetsmåttet i arbetstidslagen är mer solidarisk och rättvis. 

Vissa fackförbund och avtalsområden har större möjligheter än andra att förhandla fram 
arbetstidsförkortningar. Vi bör arbeta aktivt för att minska orättvisorna i arbetslivet. Inte 
bidra till dem! Vi behöver ett rättvist, solidariskt och jämlikt arbetsliv!

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO aktivt ska verka för en sänkning av heltidsarbetsmåttet i arbetstidslagen.
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14.30
Motion gällande införandet av 30 timmars arbetsvecka
Transportarbetareförbundet avd 6
År 1919 fick vi i Sverige en lag som reglerade arbetstiden till 8 timmar/dag, vilket innebar 48 
timmar/vecka eftersom man även arbetade på lördagar. 

Med början på 1950-talet, reducerades veckoarbetstiden successivt till 45 timmar/vecka, 
42,5 timmar/vecka för att slutligen, år 1971 hamna på 40 timmar/vecka, vilket fortfarande är 
gällande enligt svensk lag.

Med anledning av hur samhället har förändrats sen dess anser vi att det är dags att re-
ducera veckoarbetstiden så att vi kan få fler människor i arbete och att färre bränner ut sig 
och ”går in i väggen”.

Om vi på detta sätt kan skapa fler arbetstillfällen, vilket blir en naturlig följd av denna 
reform, kan fler människor bli självförsörjande och samhällets kostnader minskas drastiskt. 
Detta bör kunna få konsekvensen att företagens ökade kostnader för denna reform ska, på 
sikt, kunna komma dessa till godo genom minskade arbetsgivaravgifter. 

Det minskade sjuktal, som blir en annan konsekvens av denna reform, skulle också med-
föra enorma besparingar för samhället. Även denna besparing skulle kunna betala företagens 
ökade kostnader för införandet av kortare veckoarbetstid.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO arbetar för att veckoarbetstiden reduceras till 30 timmar/vecka.

14.31
30 timmars arbetsvecka
Handelsanställdas förbund avd 20 Stockholm
Hur mycket ska vi arbeta egentligen, för att få en inkomst vi kan leva på? Är det rimligt att 
heltidsmåttet ligger kvar där det gör när Sverige är rikare än någonsin och när produktivi-
teten ökar varje år?

Vi har otroligt slitsamma arbeten både fysiskt och psykiskt. Många får inte möjlighet att 
arbeta heltid samtidigt som vi har de som inte klarar av att arbeta efter dagens heltidsmått. 
Dessa är i större grad kvinnor vilket gör detta inte bara till en klassfråga utan även till en 
jämställdhetsfråga.

Vi har dessutom en hög arbetslöshet och en arbetsmarknad som tenderar att bli alltmer 
digitaliserad/automatiserad. Det kan tänkas att produktionsutvecklingen fortsätter att öka 
per arbetad timme och därigenom anser vi det rimligt att vi tillsammans delar på de arbe-
tade timmar som krävs för att upprätthålla det samhälle vi vill ha. Men också att vi delar på 
den fria tiden som därigenom uppstår. Det är absolut förståeligt att vi samtidigt har andra 
akuta problem gällande dagens arbetsgivarmissbruk av visstidsanställningar och att vi måste 
trygga rätten till att arbeta heltid. Det utesluter däremot inte ett aktivt arbete för arbets-
tidsförkortning. Vi behöver snarare arbeta med dessa frågor parallellt.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO aktivt arbetar opinionsmässigt för 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön.
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14.32
Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön
Fastighetsanställdas Förbund avd Mjölby
Många av våra medlemmar har i dag tunga arbetsmiljöer. Det krävs krafttag för att komma 
till rätta med den ohälsa och stress som i dag innebär att stora grupper inte klarar att arbeta 
fram till pensionsåldern. 

Det finns ett stort stöd att sänka arbetstiden hos vanligt folk, vilket visas i insändare, 
opinionsmätningar men också genom att motioner om sänkt arbetstid är flitigt återkom-
mande vid våra kongresser. 

Stora gruppen kvinnor tvingas i dag gå ner i ofrivillig deltid och får finansiera sin arbets-
tidsförkortning själv för att få sitt livspussel att gå ihop. För dessa grupper hade en sänkt 
arbetstid med bibehållen lön varit ett välkommet lönelyft. 

Forskning visar att en sänkt arbetstid ger bättre förutsättningar för att dela på det oavlö-
nade arbetet i hemmet och därför är kravet en viktig jämställdhetsreform. Trots att Sverige 
aldrig varit rikare och produktiviteten i landet ökat så har normalarbetstiden inte sänkts 
sedan början av 70-talet. 

Vinsten av den ökade produktiviteten har i stället i stor utsträckning hamnat i företagens 
fickor. Nyliberala ekonomer och marknadens aktörer har alltför länge tillåtits sätta dagord-
ningen för vad som är politiskt möjligt. 

Det är hög tid att vi från fackligt håll börjar driva på för en lagstiftning om sänkt ar-
betstid med bibehållen lön med siktet inställt på sex timmars arbetsdag, 30 timmars vecka 
med bibehållen lön för alla.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO uppdras att driva frågan om en lagstiftning angående sänkning av normalarbetstiden 

till sex timmars arbetsdag, 30 timmars vecka, med bibehållen lön för alla.
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14.33
Reducerad veckoarbetstid
Byggnadsarbetareförbundet
Det är nu snart 50 år sedan arbetarrörelsen kämpade och vann kampen för ett lägre arbets-
tidsmått: 40 timmars arbetsvecka som skulle råda.

Vi har sett en utveckling där färre arbetare producerar allt mer och produktivitetsut-
vecklingen har givit aktieägare och direktörer allt högre avkastning på sitt insatta kapital 
och på andras arbete. Studier och provverksamhet på sex timmars arbetsdagar har visat på 
att ett lägre arbetstidsmått ger friskare och mera motiverad personal utan nämnvärt pro-
duktivitetsbortfall. Personalen upplevde sin hälsa väsentligt förbättrad och de orkade mera.

Införandet av 35 timmars vecka skulle ha positiva effekter på sjuktal, förslitningsskador, 
minskad arbetslöshet och dessutom blir vi fler som betalar skatt, vilket genererar välfärd.

Det är tid att samla arbetarrörelsen och visa handlingskraft och förhandlingsstyrka för 
en ny arbetstidsreform för införandet av 35 timmars arbetsvecka.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO aktivt arbetar för genomförande av ett kortare veckoarbetstidsmått med bibehållna 

ersättningsvillkor.

14.34
Veckoarbetstid 35 timmar
Byggnadsarbetareförbundet region Småland–Blekinge
Vi har haft 40 timmars arbetsvecka sedan 1971. Nu är det dags att vi tar gemensamma kraf-
ter till att sänka veckarbetstidsmåttet till 35 timmar per vecka.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO jobbar för att sänka veckoarbetstiden till 35 timmar per vecka.
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Utlåtande motionerna 14.29–14.34

14.29

att LO aktivt ska verka för en sänkning av heltidsarbetsmåttet i arbetstidslagen.

14.30

att LO arbetar för att veckoarbetstiden reduceras till 30 timmar/vecka.

14.31

att LO aktivt arbetar opinionsmässigt för 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön.

14.32

att LO uppdras att driva frågan om en lagstiftning angående sänkning av normalarbetstiden till sex timmars 

arbetsdag, 30 timmars vecka, med bibehållen lön för alla.

14.33

att LO aktivt arbetar för genomförande av ett kortare veckoarbetstidsmått med bibehållna ersättningsvillkor.

14.34

att LO jobbar för att sänka veckoarbetstiden till 35 timmar per vecka.

Motionerna 14.29–14.34 tar upp frågan om en förkortning av normalarbetstiden. Som beskrivs i motionstex-

terna har det snart gått 50 år sedan vi senast gjorde en generell sänkning av arbetstidsmåttet. 

LOs styrelse delar motionärernas mål om kortare arbetstid. LO har sedan tidigare antagit en långsiktig 

målsättning om en förkortning av arbetstiden till 30 timmars arbetsvecka. LOs styrelse bekräftade på kon-

gressen 2016 att detta är en målsättning som ligger fast. Styrelsen uttryckte samtidigt att det i stället är en 

fråga om hur och i vilken takt som det är möjligt att nå dit. 

Från regeringens sida har arbetstidsfrågor främst kommit att handla om ett hållbart arbetsliv där fler kan 

jobba mer och under ett helt arbetsliv. Bland LOs medlemsförbund har flera förbund valt att förhandla om 

förkortningar av arbetstiden på olika sätt. Just kollektivavtalsvägen har varit den väg som både LOs styrelse 

och enskilda förbund upplevt som bästa metod för att uppnå förkortningar av arbetstiden på. Här är det dock 

viktigt att komma ihåg att förutsättningarna ser olika ut inom LO-kollektivet. För flera förbund i LO-familjen 

är frågan om heltid och trygga anställningar överordnade prioriteringar. I dessa förbund finns också övergri-

pande målsättningar om att på sikt förkorta normalarbetstiden på olika sätt. 

Att förkorta arbetstiden är förenat med en alternativkostnad. Den fackliga kampen kommer alltid att hand-

la om hur samhällets produktivitetsökningar ska fördelas. Löneutrymmet kan användas till löner eller andra 

avtalsvillkor såsom kortare arbetstid. LOs styrelse kan konstatera att löntagarnas makt över sin arbetstid 

behöver stärkas. Det är därför viktigt att LO arbetar med att beskriva hur löntagarnas arbetsvardag och 

arbetstider ser ut. LO behöver också jobba opinionsbildande kring det långsiktiga målet att förkorta normal-

arbetstiden. Mot denna bakgrund anser LOs styrelse att en förkortning av normalarbetstiden bör ske avtals-

vägen och att LOs roll i nuläget är att följa utvecklingen, arbeta med kunskapsspridning och skapa opinion. 

Löntagarnas makt över arbetstiden behöver stärkas. 
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Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att  anse motionerna 14.29, 14.30, 14.31, 14.32, 14.33, 14.34 besvarade.
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14.35
Heltid en lagstadgad rättighet
Handelsanställdas förbund avd 20 Stockholm
Möjligheten att kunna försörja sig på sitt arbete borde vara en rättighet inom lagens gränser. 
Därför bör alla arbetare oavsett kön eller bransch kunna inneha rätten till ett heltidsarbete.

Att lösa heltidsfrågan avtalsvägen har visat sig vara väldigt svårt, men vi tror att en fram-
komlig väg kan vara att agera gentemot lagstiftarna.

Om det ska införas en ny lagstiftning om heltidsarbete eller om det ska ske ett förtydli-
gande i lagen om anställningsskydd är inte avgörande, utan det viktigaste är att normen blir 
heltid. Det är också viktigt att reglerna utformas på ett sådant sätt så att alla garanteras att 
slippa delade turer.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO ska driva på att lagstiftningen tar med rättigheten om heltidsarbete och att den är 

normen på arbetsmarknaden.
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Utlåtande motion 14.35

14.35

att LO ska driva på att lagstiftningen tar med rättigheten om heltidsarbete och att den är normen på arbets-

marknaden.

Motionen handlar om att LO ska verka för att heltidsarbete ska bli en rättighet genom lagstiftning. Målet är 

att heltidsarbete ska bli norm på arbetsmarknaden. Styrelsen delar motionärens önskan om att göra heltids-

arbete till norm. 

LOs styrelse antog 2015 ett gemensamt långsiktigt mål för tre kongressperioder om att göra heltid till 

norm på hela arbetsmarknaden. 

LOs kongress har de senaste kongresserna ansett att avtalslösningar som metod är att föredra. Dock beto-

nade styrelsen i sitt motionsutlåtande till kongressen 2016 att beslutet bör omvärderas om avtalsvägen inte 

är framkomlig. Med utgångspunkt i LOs gemensamma mål och arbetet kring detta anser därför styrelsen att 

motionen är besvarad. 

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att  anse motionen 14.35 besvarad.

M O T I O N E R  O C H  U T L Å T A N D E N  77 P U N K T  1 4 .  V Å R A  A R B E T S P L A T S E R



14.36
Utökad semester
Handelsanställdas förbund avd 9 Växjö
1938 kom Sveriges första semesterlag, vi arbetare fick rätt till två veckors semester. Stegvis 
så ändrades lagen och vi fick mer och mer välförtjänt semester. 1978 fick vi slutligen fem 
veckors semester efter ett initiativ av LO/TCO som hade sett att det fanns en betydande 
spridning i semesterförmåner och tyckte att alla arbetare borde ha rätt till en bra semester.

Den 4 oktober 1988 läste Ingvar Carlsson upp sin regeringsförklaring, han sade då ”un-
der mandatperioden lagstiftas om en sjätte semestervecka”. Detta efter påtryckningar från 
LO som såg att fler och fler fick fler semesterdagar men, som LO själva sa: ”de som har de 
sämsta arbetsmiljöerna och de mest påfrestande arbetsuppgifterna har också den kortaste 
semestern”. Vi fick två extra semesterdagar som Bildt-regeringen snabbt plockade bort.

Det tog oss 40 år att gå från två veckors semester till att komma till fem veckors semes-
ter. Vi har haft fem veckors semester i över 40 år och det är dags att ta nya tag för att utöka 
med en sjätte semestervecka av samma anledningar som vi använt under 70-talet när vi fick 
fem veckors semester och av samma anledning som vi använde för att närma oss en sjätte 
semestervecka på 90-talet. 

Det är nu igen en betydande spridning i semesterförmånerna då det finns grupper som 
har sex till sju veckors semester och det är fortfarande arbetare med dålig arbetsmiljö och 
påfrestande arbetsuppgifter som ligger kvar på fem veckors semester.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO ska verka för utökat antal lagstadgade semesterdagar.

14.37
Utökad semester från 25 till 30 dagar per år 
Byggnadsarbetareförbundet
År 1938 fick vi genom beslut i semesterlagen, 12 dagar semester per år. 

Genom arbetarrörelsens kamp utökades semesterdagarna 1938 från 12 dagar till 25 dagars 
semester per år. År 1991 tillkom två dagar, men de blev kortvariga då man 1994 beslutade att 
återgå till 25 dagar. Anledningen till att man fann stöd för en reducering av de två dagarna 
var en osedvanligt omfattande lågkonjunktur och att ekonomisk kris rådde i landet.

Det råder ingen kris i landet längre och sysselsättningen har varit hög under en längre 
period. Företagen levererar stora överskott till sina aktieägare och produktiviteten är god.

Det är nu dags att samla LO-förbunden för en reform om utökad lagstadgad semesterrätt. 
Det är 28 år sedan semesterrätten utökades. 

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO aktivt arbetar för införandet av sex veckors lagstadgad semester.
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14.38
Motion gällande införandet av en sjätte semestervecka
Transportarbetareförbundet avd 6
Med anledning av att många människors arbets- och livssituation gör att de ”går in i väg-
gen”, bränner ut sig och blir sjukskrivna, ofta i flera års tid, vilket medför stora kostnader för 
samhället. Det är hög tid att vi arbetar för att en sjätte semestervecka införs.

Om man ser historiskt på frågan kan man konstatera att den första semesterlagen in-
fördes i Sverige år 1938 då vi fick två veckors semester. Sedan dröjde det 13 år till 1951 tills 
vi fick tre veckor. Efter ytterligare 12 år, det vill säga 1963, infördes fyra veckors semester 
för att slutligen efter ytterligare 15 år, 1978, bli som i dag, fem veckors lagstadgad semester. 
Nu, år 2017, har det gått 39 år sen lagen ändrades… En annan konsekvens om den sjätte se-
mesterveckan skulle införas blir att cirka 2,5 procent fler människor skulle få arbete. Detta 
räknat på en årsarbetstid på 1 600 timmar. Med dagens höga arbetslöshet, främst bland ut-
landsfödda, skulle det innebära att många fler skulle få arbete och integreras i vårt samhälle 
vilket skulle minska samhällets utgifter drastiskt.

Vi anser att de besparingar samhället gör genom att sjuktalet och arbetslösheten sjunker 
bör vara ekonomiskt försvarbara.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO ska verka för att en sjätte semestervecka införs.

14.39
Kortare arbetstid
Byggnadsarbetareförbundet region Småland–Blekinge
Dags för kortare arbetstid/längre semester.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att en sjätte semestervecka införs.

14.40
Högre semesterersättning
Byggnadsarbetareförbundet
Motionen syftar till en följsamhet i avsättningen till semesterersättning under intjänande-
året, för att kunna åtnjuta bibehållet värde per semesterdag, om 30 dagars semesterledighet 
införs. Företagen levererar stora överskott till sina aktieägare och produktiviteten är god.

Det är nu dags att samla LO-förbunden för en reform om utökad lagstadgad semester-
rätt och därmed även en semesterersättning i förhållande till ett ökat antal semesterdagar.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att avsättningen till semesterersättningen höjs från dagens 12 procent till 14,4 procent.
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14.41
Friare hantering av semesterdagar i semesterlagen
Industrifacket Metall avd 3 Norra Västerbotten
Dagens skrivning om semesteruttaget i semesterlagen är lite kantigt. Det är flera som råkar 
ut för att det inte går att planera som de vill, eftersom det inte går att både spara och ta ut 
sparade semesterdagar under samma år. Att ha stora banker med innestående tid är inte bra 
om till exempel företaget går i konkurs, men att inom befintlig ram få hantera tiden fritt 
skulle öka vår möjlighet att bestämma över den sparade tid vi har. Ta därför bort hela texten 
som berör möjligheten att spara och ta ut semesterdagar under samma år. Alla får då samma 
möjlighet, inte bara de anställda på företag som har lyckats göra upp i en lokal förhandling.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att semesterlagens 18 §, i sista stycket, stryks i sin 

helhet; ”Semesterdagar får inte sparas under ett semesterår då arbetstagaren får ut se-
mesterdagar, som har sparats från tidigare år”.

14.42
Spara obetalda semesterdagar
Byggnadsarbetareförbundet
När en lönearbetare tar tjänstledigt för fackliga- och politiska uppdrag så påverkar det an-
talet betalda semesterdagar från arbetsgivaren.

Dessa obetalda semesterdagar måste tas ut under det aktuella semesteråret. Om man av 
någon anledning inte kan nyttja dessa dagar så stryks de när semesteråret bryts. Förlorad lön 
och semesterersättning ersätts som förlorad arbetsförtjänst av den organisationen man har 
tillfälligt uppdrag i, men semester måste man ta ut från sin huvudarbetsgivare.

Det är viktigt med engagerade medlemmar inom LO. För att inte motverka ett sådant 
engagemang, så är det nödvändigt att förtroendevalda har samma möjligheter att hantera 
sina semesterdagar, som dem som väljer att inte ta sig an några förtroendeuppdrag.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO verkar för att obetalda semesterdagar från arbetsgivaren som  uppkommit på grund 

av tjänstledighet för fackliga- eller politiska uppdrag får sparas på samma sätt som be-
talda semesterdagar.
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Utlåtande motionerna 14.36–14.42

14.36

att LO ska verka för utökat antal lagstadgade semesterdagar.

14.37

att LO aktivt arbetar för införandet av sex veckors lagstadgad semester.

14.38

att LO ska verka för att en sjätte semestervecka införs.

14.39

att en sjätte semestervecka införs.

14.40

att avsättningen till semesterersättningen höjs från dagens 12 procent till 14,4 procent.

14.41

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att semesterlagens 18 §, i sista stycket, stryks i sin helhet; 

”Semesterdagar får inte sparas under ett semesterår då arbetstagaren får ut semesterdagar, som har spa-

rats från tidigare år”.

14.42

att LO verkar för att obetalda semesterdagar från arbetsgivaren som  uppkommit på grund av tjänstledighet 

för fackliga- eller politiska uppdrag får sparas på samma sätt som betalda semesterdagar.

Motionerna 14.36, 14.37, 14.38 och 14.39 föreslår alla att antalet semesterdagar utökas. Tidigare 

LO-kongresser har fastställt att den långsiktiga målsättningen är förkortad veckoarbetstid. Den målsätt-

ningen ska enligt styrelsens mening ligga fast. Inom flertalet förbund har man genom kollektivavtal kommit 

överens om arbetstidsförkortningar i olika former, till exempel förkortad årsarbetstid med möjlighet att spara 

arbetstidsförkortningen till olika ändamål, däribland utökad semester, ledighet del av dag, pensionsdagar 

och så vidare. Flera förbund har och kommer troligen under kommande avtalsrörelser att förkorta arbetstiden 

genom kollektivavtal. Problemet är således inte den långsiktiga målsättningen utan hur och i vilken takt det 

är möjligt att nå dit. Styrelsens uppfattning är att detta är en fråga för respektive förbund att lösa inom ramen 

för kollektivavtalsförhandlingar med respektive motpart.

Motion 14.40 tar upp frågan om högre semesterersättning om semesterrätten ökas till 30 dagar. 

Semesterlagen § 16 är semidispositiv, det vill säga reglerna kan förändras genom kollektivavtal. Detta har 

också skett i det stora flertalet av kollektivavtalen som LOs medlemsförbund träffat. Styrelsens uppfattning 

är att kollektivavtalsregleringar är att föredra i alla situationer, så även i denna fråga. 

Motion 14.41 vill ha en ändring i semesterlagen genom att stryka 18 § sista stycke: ”Semesterdagar får 

inte sparas då arbetstagaren får ut semesterdagar som sparats från tidigare år”. Bestämmelsen i nämnda 

stycke utgör en skyddsregel och är inte dispositiv. Tanken med att det inte är tillåtet att spara nya semes-
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terdagar under samma år som man tar ut tidigare sparade semesterdagar är att alla arbetstagare ska ta ut i 

genomsnitt 25 semesterdagar per år under en femårsperiod. Med anledning av det nu rådande parlamenta-

riska läget i Sverige är det dock inte lämpligt att öppna för förändring i lagstiftningen.

Motion 14.42 tar upp frågan om disponering av betalda respektive obetalda dagar och dess hantering. 

Detta togs även upp på LO-kongressen 2016. Styrelsen har inte ändrat sin uppfattning. Styrelsen delar motio-

närens uppfattning om att det är viktigt med lika eller likvärdiga möjligheter för förtroendevalda. Just i denna 

fråga är det aktuellt med en förändring i semesterlagen. Styrelsens uppfattning är att detta görs bäst genom 

att göra regleringarna semidispositiva, det vill säga att parterna ges möjlighet att reglera detta i respektive 

kollektivavtal. Med anledning av det nu rådande parlamentariska läget i Sverige är det inte lämpligt att öppna 

för förändringar i lagstiftningen.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att  anse motionerna 14.36, 14.37, 14.38, 14.39, 14.42 besvarade samt

att  avslå motionerna 14.40, 14.41.

M O T I O N E R  O C H  U T L Å T A N D E N  82 P U N K T  1 4 .  V Å R A  A R B E T S P L A T S E R



14.43
Jämlik kostnadsfördelning av semesterlönekostnader 
Transportarbetareförbundet avd 26
Den som i dag tar ut föräldraledighet har rätt till semesterlön av arbetsgivaren.

I dag är det 120 dagar av föräldraledigheten som är semesterlönegrundande frånvaro en-
ligt semesterlagen (om man är ensamstående är det 180 dagar).

Trygghetsdelar i semester- och föräldraledighetslagarna är bra men det skapar kostnads-
skillnader mellan arbetsplatser som har dominans av det ena könet. Exempelvis industri- och 
byggbranschen har lägre kostnader än service-, handels- och vårdbranscherna.

För att öka jämställdheten och motverka diskriminering samt få en könsneutral semes-
terlönekostnad vid föräldraledighet vill vi ha en förändring av nu gällande regler för se-
mesterlönekostnaderna, så att alla branscher bär kostnaderna solidariskt exempelvis genom 
AFA-försäkring eller på annat lämpligt sätt.

Om denna förändring av kostnadsansvaret sker så är vi övertygade om att vi eliminerat 
ännu ett hinder för unga blivande föräldrar att få en tryggare anställning. 

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO ska arbeta för en förändring av nu gällande regler för semesterlönekostnaderna så 

att alla branscher bär kostnaderna solidariskt och gemensamt exempelvis genom AFA 
försäkring eller på annat lämpligt sätt för att uppnå en jämlik och kostnadsneutral se-
mesterlönekostnad vid föräldraledighet.

Utlåtande motion 14.43

14.43

att LO ska arbeta för en förändring av nu gällande regler för semesterlönekostnaderna så att alla branscher 

bär kostnaderna solidariskt och gemensamt exempelvis genom AFA försäkring eller på annat lämpligt sätt 

för att uppnå en jämlik och kostnadsneutral semesterlönekostnad vid föräldraledighet.

Motionen tar upp att ett sätt att öka jämställdheten och motverka diskriminering samt få en könsneutral 

semesterlönekostnad vid föräldraledighet skulle vara att göra en försäkringslösning så att den arbets-

givare som har fler av det ena könet inte skulle få en högre kostnad än företag med en annan fördelning. 

Semestersystemet i dag är uppbyggt för att arbetsgivarna ska bära kostnaderna för semesterersättningen 

vid föräldraledighet enligt semesterlagen. LO arbetar för att båda föräldrarna ska ta ut sin föräldraledighet, 

kompletteringen med föräldrapenningtillägget i avtalsförsäkringarna är en av åtgärderna. Förra kongressen 

beslutade dessutom att LO ska jobba mot att föräldrapenningen ska fördelas lika mellan föräldrarna. 

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att  anse motionen 14.43 besvarad.
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14.44
Motion gällande begränsning av tillåtet övertidsuttag
Transportarbetareförbundet avd 6
Med anledning av att många människor i dag arbetar många timmar övertid, samtidigt som 
alltför många, främst så kallade ”nysvenskar”, saknar arbete, bör vi kunna fördela de arbeten 
som finns så att även dessa kan få sin försörjning genom arbete. 

Siffror från 2017 visar att övertidsuttaget i landet motsvarar 115 000 arbetstillfällen. 
Sjukskrivningar på grund av utslitenhet, utbrändhet och olycksfall torde kunna minska (dras-
tiskt) om vi kunde dela på arbetsbördan, vilket skulle minska samhällets kostnader avsevärt.

Om vi ändrar på dagens regel och minskar det tillåtna övertidsuttaget skulle vi kunna få 
fler människor i arbete och vi skulle minska sjuktalet.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO ska verka för att tillåtna övertidsuttaget per år sänks från dagens 200 timmar till 150 

med möjlighet att söka 100 timmars dispens.

14.45
Sänk taken för uttag av övertid och mertid
GS-facket avd 4 Västra Götaland
För att vi ska kunna behålla en låg arbetslöshet och för att vi ska orka arbeta tills vi går i 
pension så måste en av åtgärderna vara att sänka taken på hur mycket övertid och mertid 
man får arbeta på ett år.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO arbetar för att gränserna i § 8 och § 10 i arbetstidslagen, för hur mycket övertid och 

mertid man får göra per år, sänks till 150 timmar.
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14.46
Mertid ska vara dyrare än ordinarie arbetstid
Musikerförbundet
Hyvling har blivit ett begrepp där arbetsgivaren sänker sina anställdas kontrakterade arbets-
tid, till exempel från heltid till 80 procent. På så vis har arbetsgivaren dragit ned på kostna-
derna. Eftersom många hade föredragit heltid så är de villiga att ta extratimmar. Det finns 
även andra skäl att ha deltidsanställda. 

Tiden mellan deltidsanställningens arbetstid och heltidsanställningens arbetstid kallas 
för mertid. Arbetsgivaren har en bra position utifrån företagets intressen, medan arbetsta-
garen har en osäker tillvaro där den garanterade arbetstiden kan vara väsentligt lägre än det 
faktiska behovet. 

Det finns begränsningar i arbetstidslagen som gör att en deltidsanställd får arbeta max 
200 timmar mertid, samt utöver det 150 timmar extra mertid om särskilda skäl finns. Det 
motsvarar sammanlagt ungefär en arbetsdag per vecka om man slår ut det på ett år.

Många kollektivavtal reglerar ersättningar för övertid genom en högre ersättning för den 
tid som överstiger det ordinarie heltidsarbetstidsmåttet. För den som jobbar mertid, det vill 
säga mer än sitt eget ordinarie deltidsarbetstidsmått, utgår ingen särskild ersättning annat 
än ordinarie lön. Därmed försvinner ett av arbetsgivarens incitament att ha heltidsanställda. 

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO verkar för att mertid per tidsenhet ska vara dyrare för arbetsgivaren än vanlig lön 

enligt heltidsnormen.
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Utlåtande motionerna 14.44–14.46

14.44

att LO ska verka för att tillåtna övertidsuttaget per år sänks från dagens 200 timmar till 150 med möjlighet att 

söka 100 timmars dispens.

14.45

att LO arbetar för att gränserna i § 8 och § 10 i arbetstidslagen, för hur mycket övertid och mertid man får 

göra per år, sänks till 150 timmar.

14.46

att LO verkar för att mertid per tidsenhet ska vara dyrare för arbetsgivaren än vanlig lön enligt heltidsnormen.

Motionerna 14.44 och 14.45 handlar om att sänka det tillåtna övertidsuttaget i arbetstidslagen. På så vis öns-

kar motionärerna få fler personer i arbete, minska sjuktalen och möjliggöra för fler arbetare att kunna arbeta 

ett helt arbetsliv fram till pension. 

Motion 14.46 belyser problemet med att hyvling har lett till deltidsanställningar, som skapar otrygghet 

hos de anställda som i stället behöver ta extratimmar, så kallad mertid. Att öka kostnaden för mertid skulle 

enligt motionen vara ett incitament för arbetsgivaren att anställa på heltid. 

Arbetstidslagen är semidispositiv. Det betyder att förbunden inom ramen för kollektivavtalen kan reglera 

övertidsuttag samt ersättningar för exempelvis mertid och övertid. LO-styrelsens åsikt är att detta bäst reg-

leras just inom ramen för kollektivavtalet eftersom det ger förbunden möjlighet att anpassa regelverket efter 

sina branschers förutsättningar. 

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att  avslå motionerna 14.44, 14.45, 14.46.
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14.47
Tjänstledig för att prova nytt arbete
GS-facket
Det finns en lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet. Det finns dock ingen 
lag om vad som gäller om man vill prova ett nytt arbete.

Man ska ha samma rättigheter för att prova ett nytt arbete som man har för att få ledigt 
för att bedriva näringsverksamhet.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO arbetar för att det tas fram en lag om rätten till ledighet för att prova ett nytt arbete.

Utlåtande motion 14.47

14.47

att LO arbetar för att det tas fram en lag om rätten till ledighet för att prova ett nytt arbete.

Det finns en lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet. Det finns dock ingen lag om vad som 

gäller om man vill prova ett nytt arbete. Motionärerna anser att man ska ha samma rättigheter för att prova 

ett nytt arbete som man har för att få ledigt för att bedriva näringsverksamhet. 

Motioner med liknande yrkanden har behandlats av LO-kongressen vid ett flertal tillfällen, senast vid kon-

gressen 2012 i motionerna 17.16–17.18. Kongressen besvarade då motionerna med motiveringen att en sådan 

lag skulle leda till en ökad förekomst av visstidsanställningar. 

Arbetsmarknaden har sedan 2012 genomgått stora förändringar, bland annat har de korta visstidsan-

ställningarna ökat i omfattning. Vidare förutsätts att arbetstagare måste arbeta längre innan de kan ta ut 

sin pension. Arbetsgivarnas möjligheter till flexibilitet i sin verksamhet har successivt ökat. Prekariserade 

anställningsformer ökar stadigt i omfattning. Krav på mer flexibilitet i schemaläggning och förläggningen av 

arbetstid framställs ständigt i avtalsförhandlingarna från arbetsgivarna, med viss framgång. Även lagstifta-

ren har identifierat ett behov av ökad flexibilitet för arbetsgivare när det gäller anpassning av storleken på 

arbetsstyrkan och större möjlighet att behålla arbetstagare med det arbetsgivaren anser vara bäst kompe-

tens. Något som resulterat i utredningen om en moderniserad arbetsrätt. 

En ökad flexibilitet för arbetsgivare innebär samtidigt en ökad ofrihet för arbetstagare. LO-styrelsen anser 

att den tidigare anförda motiveringen inte längre håller, oaktat att vikariatsanställningarna kan komma att 

öka i omfattning. En lag som ger arbetstagare rätt till ledighet för att prova ett nytt arbete skulle ge en ökad 

flexibilitet för arbetstagarna och dessutom förbättra förutsättningarna för att kunna arbeta högre upp i åld-

rarna genom att byta arbete och bransch. LO-styrelsen anser därför att motionen ska bifallas. Viktigt är dock 

att en sådan lagstiftning harmonierar med de avtal som redan innehåller sådan rättighet. LO-styrelsen vill 

också påminna om existensen av lagen om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete. 

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att  bifalla motionen 14.47.
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14.d Arbetsmiljö

14.48
Arbetsmiljö
Kommunalarbetareförbundet avd Stockholms län
Arbetsmarknaden i Sverige är könsuppdelad. I 26 av de 30 största yrkena råder en ojämn 
könsfördelning. Vård, skola och omsorg är branscher där kvinnor är i majoritet.

Den könsuppdelade arbetsmarknaden gör att kvinnor och män utsätts för olika risker. 
Kvinnor blir oftare sjuka av sitt arbete, medan män råkar ut för fler olyckor på arbetsplatsen.

Sedan 1980-talet har kvinnor högre sjukfrånvaro än män och skillnaderna fortsätter att 
öka. Fler kvinnor än män tvingas också lämna sina jobb i förtid på grund av hälsoskäl. Det 
får allvarliga konsekvenser för kvinnors ekonomi på både kort och lång sikt.

Fler kvinnor än män uppger att arbetsbelastningen har ökat. Belastningsskador är den 
främsta orsaken till sjukfrånvaro på grund av arbetssjukdom för både kvinnor och män. På 
andra plats kommer sociala eller organisatoriska faktorer. Det finns några stora kvinnoyrken 
där människor riskerar att dö i förtid. Av dessa hamnar lokalvårdare i topp följt av köks- och 
restaurangbiträden samt vård- och omsorgspersonal.

En bra arbetsmiljö är en förutsättning för att fler människor ska få möjlighet att kunna 
arbeta längre och utan risker för ohälsa. Det gäller både kvinnor och män.

Få arbetsplatser är i dag förskonade från stress och hög arbetsbelastning. Effektiviseringar 
och hårdnande konkurrens har ett högt pris. Ett pris som anställda ofta får betala och som 
kan bli kostsamt, inte bara för dem som drabbas. En utarbetad medarbetare som tvingas till 
en långvarig sjukskrivning blir en stor kostnad för arbetsgivaren. För ett hållbart arbetsliv 
är det därför viktigt att man skapar rutiner, dokumenterar, följer upp och åtgärdar riskerna 
för anställda att få besvär av stress och hög arbetsbelastning.

Alla arbetsgivare har en skyldighet att förebygga risker för arbetsrelaterad stress hos per-
sonalen på samma sätt som med andra risker för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. Stress 
beror uteslutande på brister i organisationen eller de sociala faktorerna på arbetsplatsen.

Arbetsorganisation och arbetssätt måste därför ständigt omprövas och förnyas. Det är 
därmed av största vikt att det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet är organiserat så 
att det hela tiden förbättrar arbetsmiljön. Arbetsorganisation, arbetsförhållanden och ar-
betstid ska så långt som möjligt anpassas till medarbetarens förutsättningar och bidra till 
bästa möjliga hälsa och välbefinnande.

Kortsiktiga ekonomiska argument kan aldrig vara starkare än anställdas liv och hälsa. Med 
hjälp av förebyggande insatser kan man förhindra att kvinnor slås ut från arbetsmarknaden 
och att deras livstid blir kortare på grund av arbetsmiljörelaterade problem. 
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Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO arbetar för att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet med bland annat högre 

sanktionsavgifter,
att LO verkar för starkare skrivningar i arbetsmiljölagen,
att LO arbetar för att Arbetsmiljöverket prioriterar detta samt
att LO arbetar för att Arbetsmiljöverket tillförs de ekonomiska och personella resurser som 

krävs för att göra detta möjligt.

14.49
Elolyckor på Arbetsmiljöverket 
Elektrikerförbundet
Om en elektriker faller från en arbetsplattform för att skyddsräcken saknas utreder 
Arbetsmiljöverket olyckan som ett arbetsmiljöärende. Om elektrikern faller från samma 
byggställning på grund av en elstöt så utreder normalt inte Arbetsmiljöverket olyckan, utan 
anmälan överlämnas i stället till Elsäkerhetsverket.

Ansvarsfördelningen mellan Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket framstår som för-
virrande. Då en elolycka tordes anses vara ett arbetsmiljöproblem borde därför arbetsmiljö-
verket besitta kompetensen att utreda olyckan. Det otydliga ansvaret gör det också svårt att 
få fram tillförlitlig statistik över olyckor inom energibranschen. 

Under de senaste åren har dödsolyckorna i elkraftbranschen varit många, och vi är oro-
liga för utvecklingen. Utöver de resurser som parterna och regeringen sätter till för att 
förbättra arbetsmiljön och minska riskerna ser vi även att de uppsökande resurserna hos 
Arbetsmiljöverket behöver öka. 

Vi ser däremot ett stort behov av att Elsäkerhetsverket finns kvar som expertmyndighet 
för elsäkerheten, och att även Arbetsmiljöverket i framtiden kommer att behöva vända sig 
dit för att få stöd i alla de komplexa regelsystem och standarder som branschen tillämpar. 

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att Arbetsmiljöverket tar ett tydligt ansvar för att utreda arbetsplatsolyckor,
att Arbetsmiljöverket ges ökade resurser för att kunna svara upp mot behovet av att utreda 

arbetsplats- och dödsolyckor samt
att Arbetsmiljöverket ges ökade resurser för uppsökande arbetsmiljöinspektioner.
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14.50
Arbetsmiljö värd namnet
Handelsanställdas förbund avd 36 Uppsala
Under alltför många år av borgerligt styre i Sverige har vi sett hur arbetsmiljön har blivit 
sämre och sämre. Arbetslivsinstitutet lades ner, Arbetsmiljöverket har fått anslagen mins-
kade och både skyddsombud, huvudskyddsombud och regionala skyddsombud har märkt att 
resurserna har minskat de senaste dryga 10 åren.

Det är dags att vända utvecklingen och få alla politiker att förstå vikten av att jobba mer fö-
rebyggande och öka satsningarna på arbetsmiljöarbetet och bland annat ge Arbetsmiljöverket 
mer resurser. Självklart behövs även mer resurser till det lokala arbetsmiljöarbetet i form av 
mer resurser till skyddsombud, huvudskyddsombud och regionala skyddsombud. 

Det måste också ställas mer krav på arbetsgivare att jobba mer aktivt och förebyggande 
för en bättre arbetsmiljö. Det är även viktigt att LO och alla LO-förbunden gemensamt job-
bar för att öka alla medlemmars kunskap om vilka rättigheter vi anställda har när det gäller 
arbetsmiljön.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO aktivt ska arbeta för att ansvariga politiker ska öka satsningarna på arbetsmiljöarbe-

tet samt
att LO aktivt ska arbeta för ökade resurser till skyddsombudens, huvudskyddsombudens samt 

de regionala skyddsombudens arbete, bland annat genom att påverka ansvariga politiker.

14.51
Utökade resurser till Arbetsmiljöverket
Byggnadsarbetareförbundet
Dödstalen och arbetssjukdomarna fortsätter att öka trots regeringens föreslagna nollvision 
(noll arbetsolyckor och noll arbetssjukdomar). I byggbranschen har Arbetsmiljöverket genom 
kontroller under 2018–2019 konstaterat stora brister hos arbetsgivarna gällande riskbedöm-
ningar och skyddsåtgärder. Man har dock kontrollerat långt ifrån alla företag. För att kunna 
upprätthålla inspektionsstandarden måste många fler arbetsmiljöinspektörer utbildas och 
anställas. 

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO verkar för att regeringen tillför mer ekonomiska medel till Arbetsmiljöverket så att 

fler arbetsmiljöinspektörer kan utbildas och anställas för att arbeta utifrån nollvisionen.
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Utlåtande motionerna 14.48–14.51

14.48

att LO arbetar för att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet med bland annat högre sanktionsavgifter,

att LO verkar för starkare skrivningar i arbetsmiljölagen,

att LO arbetar för att Arbetsmiljöverket prioriterar detta samt

att LO arbetar för att Arbetsmiljöverket tillförs de ekonomiska och personella resurser som krävs för att göra 

detta möjligt.

14.49

att Arbetsmiljöverket tar ett tydligt ansvar för att utreda arbetsplatsolyckor,

att Arbetsmiljöverket ges ökade resurser för att kunna svara upp mot behovet av att utreda arbetsplats- och 

dödsolyckor samt

att Arbetsmiljöverket ges ökade resurser för uppsökande arbetsmiljöinspektioner.

14.50

att LO aktivt ska arbeta för att ansvariga politiker ska öka satsningarna på arbetsmiljöarbetet samt

att LO aktivt ska arbeta för ökade resurser till skyddsombudens, huvudskyddsombudens samt de regionala 

skyddsombudens arbete, bland annat genom att påverka ansvariga politiker.

14.51

att LO verkar för att regeringen tillför mer ekonomiska medel till Arbetsmiljöverket så att fler arbetsmiljöin-

spektörer kan utbildas och anställas för att arbeta utifrån nollvisionen.

Motionerna 14.48, 14.49, 14.50 och 14.51 handlar alla om behovet av ökade resurser till arbetsmiljöarbete 

och Arbetsmiljöverket. De beskriver, från olika utgångspunkter, hur arbetsmiljön i många avseenden försäm-

rats för LO-förbundens medlemmar, samtidigt som Arbetsmiljöverket saknar resurser att på ett tillfredsstäl-

lande sätt genomföra inspektioner, utreda tillbud och olyckor, stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet och 

arbeta aktivt med nollvisionen mot dödsolyckor. 

Motionerna 14.48 och 14.49 lyfter båda behovet av ökade resurser till Arbetsmiljöverket för att kunna 

arbeta för bättre systematiskt arbetsmiljöarbete, bättre utredningar av arbetsplatsolyckor samt fler uppsö-

kande arbetsmiljöinspektioner. Motion 14.50 och 14.51 yrkar också på ett aktivt politiskt påverkansarbete 

för ökade satsningar på arbetsmiljö samt ökade resurser till skyddsombud, huvudskyddsombud, regionala 

skyddsombud och arbetsmiljöinspektörer. Motion 14.48 yrkar även på högre sanktionsavgifter kopplade till 

det systematiska arbetsmiljöarbetet och starkare skrivningar i arbetsmiljölagen.

Dålig arbetsmiljö och bristande arbetsgivaransvar leder till att människor skadas, dör och blir sjuka på 

grund av arbetet. Brister i arbetsmiljön ledde till att 48 människor, huvudsakligen män, miste livet på arbetet 

under 2019. Forskare beräknar att ytterligare minst 1 000 dödsfall om året går att härröra till sjukdomar upp-

komna på grund av arbetet: cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, lung- och luftvägssjukdomar samt självmord. 

LO-rapporten Bättre och bättre dag för dag? Arbetsmiljön i Sverige under ett kvarts sekel (2018) visar dessut-

om att arbetsmiljön i flera avseenden blivit sämre, inte bättre, i arbetaryrken de senaste 25 åren. I rapporten 

framgår också att kvinnor i arbetaryrken är hårdast drabbade av de arbetsmiljöproblem som riskerar att leda 
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till stress, vilket i sig medför ökade risker att skadas eller dö i förtid eller drabbas av psykisk ohälsa. 

För LO är det självklart att ingen ska behöva skadas, bli sjuk av, eller dö till följd av jobbet. Det ska heller 

inte vara möjligt att utnyttja arbetare som om de vore en förbrukningsvara, eller att konkurrera med lågt pris 

genom undermålig arbetsmiljö. Den typen av osund konkurrens och arbetsmiljödumpning ska inte finnas på 

svensk arbetsmarknad.

Ett väl fungerande Arbetsmiljöverk, som bedriver väl fungerande inspektionsverksamhet är en viktig 

garant för en trygg och säker arbetsmiljö. Det lokala partssamarbetet om arbetsmiljö ramas in och drivs fram-

åt av myndighetens krav och kontroller. Inspektionsverksamheten fyller en viktig funktion i sammanhanget, 

inte bara genom faktiska kontroller, utan även preventivt. Den sätter press på arbetsgivarna att bedriva ett 

bra förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete tillsammans med skyddsombuden för att säkerställa att 

arbetsplatsen lever upp till arbetsmiljölagstiftningens krav. Arbetsmiljöverkets möjlighet att döma ut sanktio-

ner och vite fyller liknande funktioner. Arbetsmiljöverket spelar också en central roll i arbetet mot arbetslivs-

kriminalitet, osund konkurrens och arbetsmiljödumpning. 

LO bedriver ett aktivt, kontinuerligt påverkansarbete i arbetsmiljöfrågor. I Arbetsmiljöverkets fall handlar 

det bland annat om utökade resurser till förebyggande arbete mot arbetsskador, arbetsolyckor och nollvisio-

nen mot dödsolyckor, om antalet inspektörer och deras kompetens och om resurser till regionala skyddsom-

bud. Påverkansarbetet har på senare år bland annat resulterat i att Arbetsmiljöverket har tillförts medel för 

fler inspektörer och för myndighetssamordning i syfte att komma åt osund konkurrens och arbetsmiljödump-

ning. LO spelade också en aktiv roll i arbetet med att få till stånd den nya Myndigheten för arbetsmiljökun-

skap (Mynak) som samordnar och utvärderar arbetsmiljöforskning. LO deltar även kontinuerligt i treparts-

möten med bland annat Arbetsmiljöverket för att aktivt omhänderta LO-förbundens medlemmars intressen i 

fråga om arbetsmiljö och arbetsrelaterad hälsa. Internt kommer vi också, inom ramen för LO-programmet Det 

goda arbetet i en ny tid – en hel människa, ett helt arbetsliv, att inleda ett förbundsgemensamt arbete för att 

stärka skyddsombuden.

LOs styrelse delar motionärernas bedömning att arbetsmiljöarbetet och Arbetsmiljöverket måste stärkas 

både ekonomiskt och organisatoriskt. Styrelsen delar också bedömningen att systemet med sanktionsavgif-

ter behöver stärkas, där så är möjligt. Det politiska påverkansarbetet fortgår därför med oförminskad styrka. 

Styrelsen är däremot tveksam till förslaget om ändrade skrivningar i arbetsmiljölagen. Det finns många 

intressenter som vill se förändringar i arbetsmiljölagstiftningen. Tyvärr oftast inte till gagn för arbetstagarsi-

dan, utan snarare i syfte att försvaga arbetsgivarens ansvar gällande arbetsmiljö och/eller begränsa fackför-

bundens och skyddsombudens inflytande. Styrelsen bedömer att ett krav på att förändra arbetsmiljölagen 

medför stora risker, att tidigare fackliga framgångar kan gå förlorade och att värdet av eventuella framgångar 

inte väger upp den risken. 

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att  anse motionerna 14.48 (att-sats 1), 14.48 (att-sats 4), 14.49, 14.50, 14.51 besvarade samt

att  avslå motionerna 14.48 (att-sats 2), 14.48 (att-sats 3).
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14.52
Regionala skyddsombudens tillträdesrätt
Musikerförbundet
Regeringens utredning har kommit fram till att en utökad tillträdesrätt för regionala skydds-
ombud vore önskvärd i syfte att bevaka att alla arbetsgivare med kollektivavtal följer svensk 
arbetsmiljölagstiftning. Det är en förbättring gentemot vad som gäller i dag: tillträdesrätten 
begränsas till arbetsställen där det utseende fackförbundet har medlemmar. Vi är positiva 
till utredarens föreslagna förändring, men anser att LO bör driva frågan om att ytterligare 
utöka tillträdesrätten.

Bland skyddsombudens verktyg finns rätten att få Arbetsmiljöverkets ställningstagande 
kring begärda åtgärder eller undersökningar som rör arbetsmiljön. Ett skyddsombud får också, 
i avvaktan på Arbetsmiljöverkets ställningstagande, avbryta arbete som innebär omedelbar 
och allvarlig fara för liv och hälsa och rättelse inte genast kan uppnås genom att skyddsom-
budet vänder sig till arbetsgivaren.

Skyddsombuden ska vara väl förtrogna med arbetsförhållandena inom sitt skyddsom-
råde. Skyddsombuden är således en viktig medspelare i arbetsgivarens arbete för att kunna 
uppnå arbetsmiljölagens mål om en arbetsmiljö fri från risker och olyckor. Arbetsmiljön 
ska dessutom vara god. 

Svårigheten uppstår hos företag som saknar kollektivavtal eller fackliga medlemmar. Ska 
arbetsgivaren på dessa arbetsställen slippa undan någon som effektivt granskar och ställer 
krav på en god arbetsmiljö? Givetvis inte. Därför behöver tillträdesrätten vara mer generell. 
En arbetsgivare ska inte kunna stänga ute ett regionalt skyddsombud med hänvisning till 
att det saknas kollektivavtal eller medlemmar. 

De fackförbund som typiskt sett tecknar kollektivavtal för dylikt arbete ska ges tillträde 
även om det saknas kollektivavtal eller medlemmar. En arbetsgivare ska inte heller kunna 
utestänga ett regionalt skyddsombud från arbetsstället med hänvisningen att det finns en 
skyddskommitté. 

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO verkar för att de regionala skyddsombudens tillträdesrätt blir generell för den bransch 

där de verkar.

14.53
Höj statliga anslaget till de regionala skyddsombudens verksamhet
Musikerförbundet
De regionala skyddsombuden genomför tillsammans med de lokala skyddsombuden ett vik-
tigt arbete för arbetsmiljön på Sveriges arbetsplatser. Med ett starkt förebyggande arbete 
minskar risken för olyckor. Det är såklart en fördel för varje människa att inte skadas i ar-
betet. Men det är också något som gör att våra företag blir effektiva och konkurrenskraftiga. 
Därför kan det inte nog betonas att varje satsad krona på förebyggande arbetsmiljöåtgärder 
är win-win för såväl individ, som företag och samhälle.

I små verksamheter, eller på arbetsställen av kortvarig natur, så finns givna svårigheter 
att bedriva ett lika omfattande förebyggande arbetsmiljöarbete som på väletablerade och 
stora arbetsställen. Dock har vi ett näringsliv i dag som består av många små arbetsställen 
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och vi behöver säkerställa att även de får så goda förutsättningar det bara går att skapa en 
god arbetsmiljö fri från risker och olyckor. Därför behöver de regionala skyddsombuden bli 
fler, för att på så sätt kunna samverka i syfte att utveckla det lokala arbetsmiljöarbetet

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO verkar för att regeringen höjer det statliga anslaget till de regionala skyddsombudens 

verksamhet.

14.54
Bättre arbetsmiljö
Elektrikerförbundet verksamhetskrets 1
2018 var ett mörkt år på svenska arbetsplatser och arbetsmiljön kan sammanfattas med: 

 – 33 000 arbetsolyckor som lett till sjukfrånvaro. 
 – 9 000 arbetssjukdomar.
 – 58 dödsfall. 

Helt obegripligt att det inte görs mer på området. År 2019 har det redan varit 39 dödsolyckor 
på våra arbetsplatser (september 2019). 

Så att arbetsmiljö är ett område som är extremt eftersatt råder de inga tvivel om, ändå 
är det ett område som alltför ofta får kraftiga nedskärningar och prioriteras bort. Vi bru-
kar alltid ta Arbetsmiljöverket som ett exempel, i dag är det färre inspektörer än vad det 
var 2006 och det är fler som arbetar. Antalet dödsfall är också högre i dag än vad det var då.

Vi i Sverige har kommit långt i många avseenden när det kommer till arbetsmiljöarbetet 
men inte tillräckligt. Vi lever inte ens upp till ILOs rekommendationer om antalet inspek-
törer per arbetare i landet. Deras rekommendation är en inspektör per 10 000 arbetare. I 
Sverige ligger siffran på en bit över 5 miljoner som arbetar, vilket skulle betyda att vi skulle 
ha cirka 500 inspektörer. Sista december 2018 var de 297 anställda inspektörer.

Vi som fackförening måste göra mer och ställa krav gentemot ansvariga politiker om att 
det behövs mer resurser till arbetsmiljön. Både i form av pengar men också bättre regelverk.

Skyddsombud behöver mer stöd, både i form av utbildning men även stöttning. 
Arbetsmiljöverket borde få mer resurser för att kunna sätta dit företag som fuskar med ar-
betsmiljö och även bättre kunna samverka med andra myndigheter. För om ett företag fus-
kar med arbetsmiljö så är det inte jätteovanligt att man även fuskar med annat, exempelvis 
skatter eller svart arbetskraft.

Vi anser att fackets regionala skyddsombud har en stor roll i arbetsmiljöarbetet, men att 
det i dag finns restriktioner som gör att man kan stänga ute dem om man har skyddskom-
mitté eller om det saknas kollektivavtal på arbetsplatsen. Det är fel och borde ändras. Givetvis 
borde det även vara en självklarhet att facket alltid ska kunna ställa krav på kollektivavtal, 
oavsett vart företaget kommer ifrån. 

Verkar du i Sverige ska du följa våra regler och avtal. Här borde även vid offentliga upp-
handlingar ställas krav på kollektivavtal, för det är ofta beställaren som har störst möjlighet 
när det kommer till att ta in seriösa företag att utföra arbete.

Arbetsmiljöreglerna regleras bland annat i våra kollektivavtal, arbetsmiljölagen och ar-
betsmiljöföreskrifter. Vid avtalsbrott kan facket ta skadestånd men följer man inte arbets-
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miljölagen eller föreskrifterna så är det Arbetsmiljöverket som kan utföra sanktioner. Dock 
finns det inte i dagsläget möjligheter för Arbetsmiljöverket att ta ut sanktioner på alla före-
skrifter, exempelvis AFS Organisatorisk och social arbetsmiljö. På samtliga föreskrifter borde 
man kunna åläggas med sanktioner från Arbetsmiljöverket.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO verkar för att skyddsombud får mer utbildning. Minst 10 dagar borde vara ett mini-

mum i lagen och mer vid behov,
att LO verkar för att Sverige följer ILOs rekommendationer om antalet arbetsmiljöinspek-

törer per arbetare i Sverige,
att LO verkar för att regionala skyddsombud ska ha tillträde till samtliga arbetsplatser inom 

respektive fackförbunds bransch/er. Detta oavsett om det finns skyddskommitté på ar-
betsplatsen eller om företaget är bundna av kollektivavtal samt om medlemmar i facket 
saknas,

att LO verkar för att samverkan mellan de olika myndigheterna på arbetsplatser blir bättre 
och att regeringen skjuter till mer resurser för det ändamålet,

att LO verkar för att svenska fackföreningar alltid ska kunna vidta stridsåtgärder i syfte att 
kunna teckna kollektivavtal med alla företag som är verksamma i Sverige (behandlas 
under dagordningspunkt 14.a),

att LO verkar för att det vid upphandlingar med offentliga medel alltid ställs krav på svenska 
kollektivavtal (behandlas under dagordningspunkt 17.f) samt

att LO verkar för att samtliga arbetsmiljöföreskrifter ska vara belagda med sanktionsmöj-
ligheter.

14.55
Höj det statliga bidraget till regionala skyddsombuden
Fastighetsanställdas Förbund avd Örebro
Dödstalen i arbetslivet och antalet arbetsplatsolyckor ökar. Den psykosociala ohälsan ökar. 
Det finns ett stort mörkertal med olyckor och tillbud som inte rapporteras. 

Som regionala skyddsombud så märker vi att problemen med den psykosociala arbets-
miljön ökar mer och mer. Vid skyddsrond på det psykosociala krävs det både mer tid och 
resurser än om man går en fysisk skyddsrond. Anledningen till det är att det blir fler möten 
och uppföljningar i varje ärende. 

Vi tycker det är viktigt att vi får tid till att vara med hela vägen, inte bara hoppa in och 
”släcka bränder” Det blir inget bra slutresultat av det. 

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO ska arbeta för att statens insats för hälsan i arbetslivet ökar.
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Utlåtande motionerna 14.52, 14.53, 14.54 (att-sats 1, 2, 3, 4, 7) och 14.55

14.52

att LO verkar för att de regionala skyddsombudens tillträdesrätt blir generell för den bransch där de verkar.

14.53

att LO verkar för att regeringen höjer det statliga anslaget till de regionala skyddsombudens verksamhet.

14.54

att LO verkar för att skyddsombud får mer utbildning. Minst 10 dagar borde vara ett minimum i lagen och mer 

vid behov,

att LO verkar för att Sverige följer ILOs rekommendationer om antalet arbetsmiljöinspektörer per arbetare i 

Sverige,

att LO verkar för att regionala skyddsombud ska ha tillträde till samtliga arbetsplatser inom respektive fack-

förbunds bransch/er. Detta oavsett om det finns skyddskommitté på arbetsplatsen eller om företaget är 

bundna av kollektivavtal samt om medlemmar i facket saknas,

att LO verkar för att samverkan mellan de olika myndigheterna på arbetsplatser blir bättre och att regeringen 

skjuter till mer resurser för det ändamålet samt

att LO verkar för att samtliga arbetsmiljöföreskrifter ska vara belagda med sanktionsmöjligheter.

14.55

att LO ska arbeta för att statens insats för hälsan i arbetslivet ökar.

Motionärerna i 14.52, 14.53, 14.54 samt 14.55 belyser det viktiga arbete som regionala skyddsombud utför 

för att omhänderta arbetstagarnas intressen i arbetsmiljöfrågorna inom det skyddsområde där de verkar. De 

lyfter behovet av utökade resurser till Arbetsmiljöverket, en ökad statlig satsning för hälsan i arbetslivet samt 

ökade anslag till de regionala skyddsombudens verksamhet.

På dagens föränderliga arbetsmarknad, med allt fler rörliga arbetsplatser, otrygga och utsatta anställ-

ningsformer och utländska företag som saknar kunskap om svensk arbetsmiljölagstiftning, fyller de fackliga 

organisationernas regionala skyddsombud en mycket viktig roll. För närvarande nekas de tillträde där med-

lemmar saknas, vilket omöjliggör säkerställandet av en trygg arbetsmiljö. Den utökade tillträdesrätten och 

utbildning för uppdraget är en förutsättning för att kunna omhänderta medlemmarnas intressen i arbetsmil-

jöfrågorna. 

I det kontinuerliga politiska påverkansarbetet lyfter LO Arbetsmiljöverkets behov av tillräckliga resurser 

för att kunna utföra inspektioner i tillräcklig utsträckning. Dels för att kunna stärka det systematiska arbets-

miljöarbetet och samarbeta med andra myndigheter kring arbetslivskriminalitet, dels för att verka för en 

nollvision gällande dödsolyckor och den långsamma döden till följd av arbetsrelaterade sjukdomar. Vidare 

verkar LO för att inspektörerna ska ha branschspecifik kunskap samt att vi ska nå ILOs rekommendation om 

en inspektör per 10 000 arbetsplatser, vilket motionärerna i 14.54 yrkar i sin andra att-sats. 

I 14.54, första att-satsen, lyfter motionärerna behovet av mer skyddsombudsutbildning. LO bekräftar 

behovet av utbildning, då många skyddsombud vittnar om problem med att få tillgång till både grund- och 

branschspecifik arbetsmiljöutbildning. I att-satsen lyfter motionären att minst 10 dagar borde vara ett mini-
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mum för sådan utbildning och att det borde vara lagstadgat. Här menar LO, som tidigare redovisats i motions-

utlåtande 14.48, andra att-satsen, att en öppning för lagändring medför stora risker att underminera tidigare 

fackliga framgångar, då flera intressenter under 2019 och 2020 framfört önskemål om en översyn av rådande 

arbetsmiljölagstiftning i ett försök att försvaga kopplingen mellan skyddsombud och fackförbund. Därför 

anser styrelsen att lösningen står att finna inom förbundens kollektivavtalstecknande. 

I motion 14.52 samt 14.54, tredje att-satsen lyfter motionärerna behovet av utökat tillträde för de regionala 

skyddsombuden. LO har vid flertal tillfällen påpekat detta för regeringen, både genom en skrivelse 2015 och i 

vårt remissvar gällande SOU 2017:24 Ett arbetsliv i förändring. Där framhåller LO att förslaget som förelåg om 

utökat tillträde där kollektivavtal finns men medlemmar saknas, är ett steg i rätt riktning, men inte tillräckligt. 

LO anser att regionala skyddsombud ska kunna agera på arbetsplatser oavsett om kollektivavtal finns eller 

ej. Tyvärr röstades förslaget ned av riksdagen i juni 2020, men LO fortsätter sitt påverkansarbete gentemot 

regeringen för ett utökat tillträde. Som ett led i detta så har den förbundsgemensamma RSO-gruppen tagit 

fram en strategi för att synliggöra de regionala skyddsombudens viktiga roll i arbetsmiljöarbetet. LO anser 

också att det behövs högre krav på arbetsgivare för att säkerställa att befintliga skyddskommittéer uppfyller 

lagstiftarens intentioner. I dag är det alltför enkelt att upprätta falska skyddskommittéer som hindrar regio-

nala skyddsombud att få tillträde. Även behovet av utökat anslag till den regionala skyddsombudsverksamhe-

ten lyfts i remissvaret samt kontinuerligt vid möten med arbetsmarknadsdepartementet. 

Motionärerna i 14.54, fjärde att-satsen, lyfter behovet av förbättrad samverkan mellan Arbetsmiljöverket 

och övriga myndigheter. Samverkan mellan de regionala skyddsombuden och myndigheterna med tillsynsan-

svar på arbetsplatserna är en förutsättning för att motverka arbetslivskriminalitet. LO bekräftar behovet av 

förbättring och lyfter det inom LOs pågående arbete mot arbetslivskriminalitet. 

Motionärerna yrkar i 14.54, sjunde att-satsen, på behovet av stärkta sanktionsavgifter. LO instämmer i 

behovet, med förbehållet där så är möjligt. Kriterierna för att kunna tillämpa en sanktionsavgift ställer krav 

på precision i föreskrifterna. Föreskrifter som innehåller begrepp som tillräcklig kompetens, erforderlig 

utbildning/kunskap, väsentliga förändringar, tillfredsställande resultat och så vidare är föremål för en bedöm-

ning, vilket försvårar vitesföreläggande. Däremot vid föreskrifter om arbetsgivarens krav på exempelvis 

skyddsutrustning skulle det vara möjligt att belägga med sanktionsavgift. Därför anser LO att i de föreskrifter 

där sanktionsavgifter är möjliga att införa, ska så ske. 

Flertalet rapporter, både från fackligt håll och från journalister, vittnar om att problematiken med företag 

som grovt utnyttjar människor i en utsatt situation har ökat. Situationen visar på behovet av utökat tillträde 

för regionala skyddsombud då man på dessa arbetsplatser ofta inte vågar bli medlem i facket. Ofta saknas 

även kollektivavtal och därmed nekas de regionala skyddsombuden tillträde. Här är tillträdesrätten ett viktigt 

verktyg i kampen mot företag som konkurrerar med dålig arbetsmiljö och där många gånger ren arbetslivskri-

minalitet råder.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att  anse motionerna 14.52, 14.53, 14.54 (att-sats 2), 14.54 (att-sats 3), 14.54 (att-sats 4), 14.55 besvarade samt

att  avslå motionerna 14.54 (att-sats 1), 14.54 (att-sats 7).
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14.56
Arbetsmiljöforskning
Byggnadsarbetareförbundet
Byggandet är en tuff bransch med många faror i arbetsmiljön. Många gånger är det lättare 
att uppmärksamma rena dödsolyckor, dock är det bara toppen av ett isberg.

Många byggnadsarbetare drabbas av mer smygande ohälsa som ger livslånga problem el-
ler leder till dödlig utgång på ett mer odramatiskt sätt än dödsolyckorna. Det gäller till ex-
empel de omfattande asbestskadorna där betydligt fler fortfarande dör per år jämfört med 
de som dör i olyckor. 

Lungsjukdomen kol och andra lungproblem är ett gissel för många äldre byggnadsarbe-
tare. Förslitningsskador i leder och rygg är mycket vanliga och ger stora försämringar i var-
dagslivet. Förslitna och avslitna senor i till exempel axeln är också mycket vanligt och mer 
besvärande ju äldre man blir, liksom belastningsbetingad artros. Allt detta borde uppmärk-
sammas mycket mer som ett led i att få förbättringar i vardagsmiljön på arbetsplatserna. 

Att uppmärksamma dödsolyckorna är bra, men räcker inte. Forskningsanslagen inom 
kunskapen om arbetssjukdomar måste utökas.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO ska driva frågan om utökade anslag för arbetsmiljöforskning med inriktning på fö-

rebyggande åtgärder.
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Utlåtande motion 14.56

14.56

att LO ska driva frågan om utökade anslag för arbetsmiljöforskning med inriktning på förebyggande åtgärder.

Arbetsmiljöforskning är inte ett särintresse för arbetsmarknadens parter utan ett samhällsintresse och en för-

utsättning för att kunna bygga ett hållbart samhälle och arbetsliv. Kunskap om hälsorisker i arbetsmiljön och 

hur de förebyggs är avgörande för att utveckla säkra, trygga arbeten där människor både kan och vill stanna 

länge. Att det bedrivs arbetsmiljöforskning av god kvalitet och med hög relevans för den svenska arbetsmark-

naden är därför angeläget. Minst lika angeläget är att forskningens resultat sprids till arbetsgivare, anställda 

och beslutsfattare på alla nivåer. Arbetsgivare i både offentlig och privat sektor behöver kroka arm med 

arbetsmiljöforskningen så att arbetstagarnas grundläggande rättigheter till hälsosamma, trygga och utveck-

lande arbeten säkerställs.

I motion 14.56 konstateras att de dödsolyckor som sker varje år på våra arbetsplatser bara är toppen på ett 

isberg. Långt många fler råkar ut för arbetssjukdomar, vars konsekvenser i värsta fall leder till dödlig utgång 

på ett långsammare och mindre dramatiskt sätt än dödsolyckorna. Styrelsen delar motionärens bedömning 

att resurserna till arbetsmiljöforskning om såväl arbetssjukdomar som förebyggande arbete måste öka. 

Behoven framträder bland annat tydligt i LO-rapporten Bättre och bättre dag för dag? Arbetsmiljön i 

Sverige under ett kvarts sekel (2018). Där framgår att arbetsmiljön i många avseenden blivit sämre, inte bättre, 

i arbetaryrken de senaste 25 åren.

Bilden bekräftas även i det pågående arbetet med LOs program Det goda arbetet i en ny tid – en hel män-

niska, ett helt arbetsliv. En gemensam utmaning som LO-förbunden där lyfter fram som avgörande för att 

medlemmarna ska kunna och orka arbeta ett helt arbetsliv, är att dagens stress och press måste minska. En 

rimlig arbetsbelastning beskrivs som avgörande för att minska uppkomsten av arbetsskador, arbetssjukdo-

mar, dödsolyckor och dödliga arbetsrelaterade sjukdomar. Styrelsen anser alltså, i likhet med motionären, att 

resurserna till forskning om arbetsmiljö behöver öka för att förbättra dagens och morgondagens arbetsmiljö-

er. LO har utifrån kongressbeslut 2012 och 2016 aktivt drivit frågan om ökade statliga anslag till arbetsmiljö-

forskning utöver den forskning AFA försäkring finansierar på uppdrag av arbetsmarknadens parter. Det påver-

kansarbetet fortgår kontinuerligt. LO har också varit drivande i processen att inrätta den nya Myndigheten 

för arbetsmiljökunskap (Mynak), som visserligen inte bedriver någon egen forskning, men har i uppdrag att 

sammanställa och tillgängliggöra befintlig forskning.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att  anse motionen 14.56 besvarad.
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14.57
Subventionera företagshälsovård hos småföretag
Fastighetsanställdas Förbund avd Örebro
Vi ser i dag att många små och mindre företag inte har företagshälsovård och att de är dåliga 
på det preventiva arbetet. Många arbetsgivare har svårt att hålla sig uppdaterade på lagstift-
ningen men har också svårt att hinna med att ta hand om sin personal när den börjar må 
dåligt, både psykosocialt och fysiskt. 

Men företagshälsovården är duktiga på detta och den kompetensen och hjälpen kan fri-
göra en arbetsgivare från tidsödande arbetsuppgifter som i stället kan läggas på att utveckla 
verksamheten. 

En förutsättning är förstås att den används förebyggande och är förhandlad med den lo-
kala fackliga organisationen. Vi tror att en subventionering kan ge de anställda ett friskare 
liv, både på och utanför arbetet.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO ska verka för att företagshälsovård hos arbetsgivare med färre än tio anställda sub-

ventioneras.

14.58
Friskvård i rehabilitering
Industrifacket Metall avd 37 Gotland
Våra branscher ser problem med arbetsmiljön. Många jobbar hårt och stressigt och på ti-
der som är svåra att förena med familjeliv. I livspusslet kan den egna hälsan sättas åt sidan. 
Friskvård på betald arbetstid för rehabilitering är ganska naturligt, men bör gälla även för 
friska personer i förebyggande syfte. I arbetet mot stressen har vi fått hjälp av föreskriften 
från Arbetsmiljöverket, Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).

Friskvård på betald arbetstid, vad är det? Alla yrken har en belastning. Många arbetsgivare 
genomför bedömningar av anställdas arbetsförmåga som verktyg för att säga upp personal. 
Vi vill att en friskvårdsbedömning görs för de anställda. Bedömningen av arbetsförmåga ska 
kunna leda till x antal minuter friskvård per vecka, på betald arbetstid. Genom att vi för in 
friskvård i avtalen får vi möjlighet att hjälpa våra medlemmar att må bättre.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att friskvård ska ingå för anställda på arbetsplat-

sen.
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Utlåtande motionerna 14.57 och 14.58

14.57

att LO ska verka för att företagshälsovård hos arbetsgivare med färre än tio anställda subventioneras.

14.58

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att friskvård ska ingå för anställda på arbetsplatsen.

I motion 14.57 konstateras att många små och mindre företag inte har företagshälsovård, samtidigt som det 

förebyggande arbetsmiljöarbetet ibland brister. 

Företagshälsovården är en resurs som skulle kunna höja kunskapsnivån och bidra till bättre arbetsmiljö-

arbete på de små företagen och motionären föreslår därför att företagshälsovården borde subventioneras för 

företag med färre än tio anställda. 

LO-rapporten Bättre och bättre dag för dag? liksom tidigare LO-rapporter, lyfter problemet med att arbets-

tagarnas tillgång till företagshälsovård minskar. Tydligast är minskningen för arbetare och framförallt för 

arbetarkvinnor, där tillgången till företagshälsovård gick ner från 74 procent år 1995 till 43 procent år 2015. 

Sämst tillgång av alla har kvinnor inom privat service där endast 25 procent har tillgång till företagshälsovård. 

Inom den sektorn återfinns även en stor del av arbetsmarknadens småföretag. 

Efter att statens subventionering av företagshälsovården försvann i början av 90-talet har alltså företags-

hälsovården minskat markant. Under samma tid har arbetsmiljöerna genomgått en snabb teknisk och organi-

satorisk förändring. Arbetstakten har skruvats upp och både variationen i arbetet och påverkansmöjligheter-

na har minskat. Det bekräftas av intervjuer med LO-förbundens företrädare inom ramen för Det goda arbetet 

i en ny tid. En oberoende kvalitetssäkrad företagshälsovård hade med sin expertkunskap kunnat bidra till att 

teknikutvecklingen i stället medfört en bättre arbetsmiljö med färre arbetsplatsolyckor och sjukskrivningar 

bland LO-förbundens medlemmar. 

Den negativa trenden måste brytas. Som ett led i det arbetar LO med att stärka företagshälsovårdens för-

utsättningar utifrån tidigare kongressbeslut. Målet är en företagshälsovård som är obligatorisk, multidiscipli-

när, kvalitetssäkrad, regional och branschanpassad och som omfattar alla arbetstagare oavsett arbetsgivare. 

För att möjliggöra en företagshälsovård för alla arbetstagare anser styrelsen att det är nödvändigt att staten 

subventionerar arbetsgivarnas kostnader för förebyggande företagshälsovård för att uppnå ett välfungerande 

systematiskt arbetsmiljöarbete med friska och säkra arbetsplatser. 

I motion 14.58 föreslås att friskvård ska ingå i kollektivavtal för att ge anställda rätt till friskvård på arbets-

tid både i förebyggande syfte och kopplat till rehabilitering. Motionären föreslår även att anställdas behov av 

friskvård ska bedömas i relation till resultatet av en arbetsförmågebedömning, som ska generera rätt till ett 

antal friskvårdsminuter på betald arbetstid. 

Frågan om tillgång till friskvård för alla anställda är högst relevant. Friskvård, till skillnad från företags-

hälsovård, klassas av Skatteverket som en personalvårdsförmån arbetsgivaren erbjuder anställda i syfte att 

skapa trivsel i arbetet. Det är därmed även ett verktyg som ska bidra till utvecklingen av den sociala arbets-

miljön och arbetsplatsens gemenskap. Friskvård är en frivillig aktivitet för anställda, till skillnad från tving-

ande aktiviteter inom arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. LOs styrelse anser att det är viktigt med en tydlig 

gränsdragning mellan reglerna för friskvård kontra rehabilitering för att inte riskera att medlemmar sätts i 

arbetsrättsligt oklara förhållanden. Däremot behöver nuvarande rutiner stärkas runt sjukskrivningsförebyg-

gande rehabilitering med syfte att stärka arbetstagarens rättigheter. 
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LOs styrelse menar att tillgång till friskvård på arbetstid för alla bör vara normen i ett arbetsliv som efter-

strävar friska arbetsplatser och att det i likhet med motionärens förslag bäst omhändertas inom kollektiv-

avtalens ramar, det vill säga nära arbetsplatserna. Det är där behoven framstår tydligast och de med störst 

kunskap om medlemmarnas behov är de lokalt förtroendevalda. 

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att  anse motionerna 14.57, 14.58 besvarade.
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14.59
Arbetsmiljöutbildning krav vid start av företag
Fastighetsanställdas Förbund avd Örebro
I dag ser vi dagligen hur arbetsgivare har bristfälliga eller inga kunskaper i arbetsmiljö. 
Samtidigt har nedläggningen av Arbetslivsinstitutet och de kraftiga neddragningarna på 
Arbetsmiljöverket bidragit till att öka antalet svåra olyckor och dödsolyckor. 

Vi ser också när vi träffar våra medlemmar att det är många olyckor och tillbud som ald-
rig blivit rapporterade, mörkertalet är stort.

Blivande företagare behöver ha grundläggande kunskaper i arbetsmiljö, något som de 
har nytta av både om de ska vara ensamarbetande eller ha anställd personal. Även de en-
samarbetande företagarna är i dag drabbade av den cyniska och farliga arbetsmiljön på våra 
arbetsplatser. 

Utan grundläggande kunskaper i arbetsmiljö ökar också risken för att arbetet skapar 
psykosocialt ohållbara arbetssituationer som skadar människor i företaget och därmed fö-
retagets framtid.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO lanserar kravet att arbetsgivare har en godkänd utbildning i arbetsmiljö innan de kan 

starta ett företag.

14.60
Kostnadsfria arbetsmiljöutbildningar på Runö
Kommunalarbetareförbundet avd Västra Svealand
På Runö var tidigare alla arbetsmiljöutbildningars kurskostnader kostnadsfria för arbetsgi-
varen. Tyvärr ser det inte ut så i dagsläget. Kurskostnaderna läggs på respektive arbetsplats 
och det begränsar därmed skyddsombudens möjlighet till utbildning. Det innebär att skydds-
ombuden begränsas i att verka i sina uppdrag. 

Vi vill att man går tillbaka till hur det var tidigare, då arbetsgivarorganisationerna hade 
en överenskommelse med LO gällande denna kostnadsfördelning. Detta medgav att skydds-
ombud lättare fick gå arbetsmiljöutbildning på Runö. 

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO ska verka för att alla skyddsombud oavsett arbetsgivarorganisation ska ges möjlighet 

till kostnadsfri arbetsmiljöutbildning på Runö.
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14.61
Skyddsombudens utbildning 
Seko
Vem ska betala för skyddsombudens utbildning? Enligt arbetsmiljölagen 6 kap. § 4 fjärde 
stycket, har alla skyddsombud rätt till erforderlig utbildning för att kunna genomföra sitt 
uppdrag. Även i EUs ramdirektiv finns rätten till utbildning inskrivet. Traditionellt har ut-
bildning varit en kostnad som LO haft avtal med Svenskt Näringsliv att täcka. På senare 
år har detta även skett i samverkan med AFA försäkringar. I dag råder det dock oklarheter 
kring vem som bär ansvaret för att betala för kurskostnaden när skyddsombuden genomgår 
utbildning. 

Det är inte ovanligt att arbetsgivare beviljar betald ledighet för att ett skyddsombud ska 
kunna gå en utbildning, men att arbetsgivaren inte är villig att betala för själva utbildnings-
kostnaden. Detta är inte en hållbar situation. Det måste vara arbetsgivarens ansvar att betala 
för alla kostnader kopplade till utbildningen av skyddsombud. Det är även förenligt med 
vad EUs ramdirektiv (89/391/EEG) reglerar.

Grundkursen i att arbeta med arbetsmiljö, BAM (Bättre arbetsmiljö), är en utbildning 
som alla skyddsombud ska gå för att lära sig grunderna i skyddsarbetet. I dag saknas det dock 
en standard kring vad som ska ingå och hur lång utbildningen ska vara, för att ses som en 
BAM-utbildning som ger skyddsombuden rätt förutsättningar. Skyddsombud som har gått 
två helt olika utbildningar, med olika antal dagar, fysiska eller digitala utbildningar kan alltså 
båda, med rätta, säga sig har genomgått en BAM. Detta skapar oklarhet kring vilka kunska-
per ett skyddsombud bör ha och att det går att göra godtyckliga bedömningar. 

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO verkar för att arbetsgivarna ska betala alla delar kopplat till ett skyddsombuds utbild-

ning samt
att LO bör ta fram en standard kring hur lång en BAM-utbildning minst måste vara, om 

det ska ställas krav på att de ska vara fysiska samt att webbaserade utbildningar ses som 
komplement och vilken som ska vara den lägsta nivå som godtas för en genomförd ut-
bildning.
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Utlåtande motionerna 14.59–14.61

14.59

att LO lanserar kravet att arbetsgivare har en godkänd utbildning i arbetsmiljö innan de kan starta ett företag.

14.60

att LO ska verka för att alla skyddsombud oavsett arbetsgivarorganisation ska ges möjlighet till kostnadsfri 

arbetsmiljöutbildning på Runö.

14.61

att LO verkar för att arbetsgivarna ska betala alla delar kopplat till ett skyddsombuds utbildning samt

att LO bör ta fram en standard kring hur lång en BAM-utbildning minst måste vara, om det ska ställas krav på 

att de ska vara fysiska samt att webbaserade utbildningar ses som komplement och vilken som ska vara 

den lägsta nivå som godtas för en genomförd utbildning.

I motion 14.59 konstaterar motionären att blivande företagare alltför ofta saknar arbetsmiljökunskap och att 

det leder till ökade arbetsmiljörisker både för blivande anställda och för den ensamarbetande företagaren. 

Av den anledningen föreslås att LO ska lansera ett krav på att arbetsgivare ska ha en godkänd utbildning i 

arbetsmiljö innan de kan starta ett företag.

LO delar bilden av att det råder kunskapsbrist om arbetsgivaransvar och arbetsmiljöansvar bland alltför 

många arbetsgivare. Företagare utan anställda eller inhyrd arbetskraft är inte att betrakta som arbetsgivare 

och har därmed inget arbetsmiljöansvar. Det innebär att det inte kan anses rimligt att ställa krav på genom-

gången godkänd arbetsmiljöutbildning för den som vill starta ett företag. Den dag företagaren börjar anställa 

arbetstagare eller anlitar inhyrd arbetskraft och därmed blir arbetsgivare, aktualiseras arbetsmiljöansvaret. 

Brister arbetsgivares arbetsmiljökunskaper anser LO att befintliga regler i arbetsmiljölagstiftningen ska till-

lämpas. Regionala skyddsombud är viktiga kunskapsbärare och kan både informera och stödja arbetsgivare 

som månar om sina arbetstagare och sitt arbetsmiljöansvar. De regionala skyddsombuden kan också begära 

att arbetsgivare åtgärdar brister i arbetsmiljön och bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete. I dagsläget 

förutsätter det att det finns en medlem på arbetsplatser med fler än fem anställda. Därför driver LO kravet på 

utvidgad tillträdesrätt för regionala skyddsombud. (Se utlåtande motionerna 14.52 och 14.54 första att-satsen).

I motion 14.60 och 14.61 beskrivs problematiken med arbetsgivare som brister i sitt ansvar att ombesörja 

skyddsombudens arbetsmiljöutbildning. Motionärerna föreslår att LO ska verka för att alla skyddsombud oav-

sett arbetsgivarorganisation ska ges möjlighet till kostnadsfri arbetsmiljöutbildning samt att arbetsgivarna 

ska betala alla delar kopplat till skyddsombudsutbildningarna.

Som motionärerna nämner har kostnaderna för arbetsmiljöutbildning historiskt hanterats genom generella 

partslösningar som även backades upp genom statsbidrag. År 1974 tecknades en central överenskommelse 

mellan LO, PTK och SAF (nuvarande Svenskt Näringsliv) som gav skyddsombud, skyddskommittéledamöter 

samt arbetsgivarens representanter rätt till 40 timmars arbetsmiljöutbildning på betald arbetstid. Detta över-

gick i ett centralt kollektivavtal som gällde till 1993 då SAF sa upp avtalet. Normen omhändertogs då inom 

flertalet kollektivavtalsområden som reglerar vad som ska gälla i fråga om grundutbildningar och vidareut-

bildningar för skyddsombud.

Till detta ska tilläggas att staten subventionerade parternas arbetsmiljöutbildningar från slutet av 70-talet 
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fram till 2007. Det var en effekt av att nuvarande arbetsmiljölag trädde i kraft och skyddsombudens roll stärk-

tes. Enligt arbetsmiljölagen åligger ansvaret för att skyddsombuden ska få erforderlig arbetsmiljöutbildning 

både på arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan. Det är en formulering som arbetsgivare på senare tid tolkar i 

syfte att minska sitt kostnadsansvar och skjuta över kostnader på fackförbunden. Av förarbetena till det som 

kom att bli arbetsmiljölagen (prop. 1973:130 s 177) framgår att intentionerna var att kostnaderna för skydds-

ombudens arbetsmiljöutbildning skulle falla på arbetsgivarna och att intentionen bakom nämnda formulering 

gäller ansvaret för utbildningsverksamheten, då arbetsmarknadens parter redan hade goda erfarenheter av att 

skapa en praktisk och verklighetsnära inriktning av arbetsmiljöutbildning. LOs styrelse håller fast vid tolkning-

en och verkar för att det är arbetsgivarnas kostnadsansvar i denna fråga i likhet med andra arbetsmiljöfrågor.

Arbetsmiljöarbetet och skyddsombuden ingår som en del av arbetsgivarens ordinarie verksamhet och 

utgör därmed en del av produktionskostnaden. Detta stöds även av artikel 12 i EUs direktiv 89/391 EEG om 

åtgärder för att främja arbetstagarnas säkerhet och hälsa på arbetsplatsen, av motionären nämnda ramdirek-

tiv, som slår fast att det är arbetsgivaren som ska bekosta skyddsombudens utbildning. 

LO-styrelsen konstaterar att avskaffandet av statsbidraget medfört att färre skyddsombud och 

arbetsgivarföreträdare får den grundläggande arbetsmiljöutbildning som de behöver för sina uppdrag. 

Arbetsmiljöverket genomför nu en omfattande regelstrukturförändring och regelförenklingar av föreskrifterna. 

Dessa förändringar måste implementeras på arbetsplatserna under de närmaste åren för att arbetsmiljölag-

stiftningen ska ha någon legitimitet. Med nuvarande kunskapsbrister anser LO-styrelsen att det förutsätter 

en storsatsning på arbetsmiljöutbildningar där regeringen subventionerar partsgemensamma arbetsmiljöut-

bildningar. Styrelsen anser därför att det är rimligt att staten än en gång tar sitt ansvar för att stärka efterlev-

naden av arbetsmiljölagstiftningen.

I motionen 14.61 lyfts problematiken med att grundutbildning i arbetsmiljö, BAM, kan variera till form och 

längd och att detta skapar oklarheter om vilka kunskaper ett skyddsombud bör ha. Motionären föreslår att LO 

bör utveckla en standard kring hur lång en BAM-utbildning minst måste vara och vilken lägsta nivå innehållet 

ska motsvara, samt att utbildningarna ska vara fysiska och att webbaserade utbildningar endast ska anses 

vara komplement.

Arbetsmiljöutbildningarna är som tidigare nämnts en partsfråga där LO verkar för att utbildningarna ska 

ha ett adekvat innehåll och tillräcklig längd för att ge erforderliga arbetsmiljökunskaper för skyddsombuds-

uppdraget. Inom flera kollektivavtalsområden finns regleringar som sätter en egen branschstandard för 

arbetsmiljöutbildningar.

LOs styrelse delar motionärens bild att arbetsmiljöutbildningar kan vara av varierande kvalitet. Branscher 

där arbetsmiljöutbildningarna regleras i kollektivavtal delar inte det problemet, genom att kvaliteten på 

arbetsmiljöutbildningarna är säkerställd, vilket ger utbildningen en god status och där skyddsombudets roll 

blir synliggjord för arbetsgivare vilket bidrar till att det lokala samverkansarbetet stärks. Den problematik 

motionären lyfter och de fördelar kollektivavtalade arbetsmiljöutbildningar innebär, är också en fråga LO och 

LO-förbunden har lyft i Förbundsgemensam påverkansstrategi för att få arbetsmiljöfrågorna på agendan i för-

handlingsarbetet för ett hållbart arbetsliv, som antagits av LOs avtalsråd 2019. Styrelsen anser att de frågor 

motionären lyfter som föremål för en standard, med fördel hanteras genom branschanpassade kollektivavtal. 

LO fortsätter att verka för att sådana avtalsregleringar nås inom LO-förbundens alla kollektivavtalsområden.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att  anse motionen 14.61 (att-sats 1) besvarad samt

att  avslå motionerna 14.59, 14.60, 14.61 (att-sats 2).
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14.e Avtalsförsäkringar

14.62
AFA försäkringar
Byggnadsarbetareförbundet region Småland–Blekinge
Anpassning av AFA försäkringar till den höjda lagstadgade pensionsåldern som är beslutad, 
försäkringsskyddet ska gälla fram till 67 års ålder eller anpassas efter pensionsåldern.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att AFA försäkringarna följer med den höjda pensionsålder som riksdagen beslutat om.

14.63
Förlängd giltighetstid/ändrade villkor för avtalsförsäkringarna
Handelsanställdas förbund avd 11 Örebro
Tiderna förändras och vi lever allt längre samt blir friskare.

Det i kombination med ett underfinansierat pensionssystem ser ut att leda till höjd pen-
sionsålder.

Pensionsgruppen har föreslagit höjd ålder till 67 år. Med anledning av detta bör LO ar-
beta för att även våra avtalsförsäkringar ska gälla lika länge.

Man ska vara försäkrad HELA sitt arbetsliv.
Det är också troligt att personer som jobbar efter 65 år arbetar någon form av deltid, därav 

bör även villkoren och kvalifikationsreglerna ses över.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO verkar för att våra avtalsförsäkringar ska gälla till och med den övre ålder man har 

rätt att som längst vara anställd samt
att LO verkar för att se över villkoren och kvalifikationsreglerna för avtalsförsäkringarna så 

att även deltidsanställda omfattas i högre grad än i dag.

14.64
En försäkring i tiden.
Industrifacket Metall avd 46 Blekinge
I dag är möjligt att jobba efter 65 års ålder, därför borde försäkringarna fortsätta att gälla 
minst till 67 år. När en höjning sker borde också försäkringarna anpassas.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att ge LOs styrelse i uppdrag att medlemsförsäkringar anpassas till dagens arbetsmarknad 

(behandlas under dagordningspunkt 12.b) samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att avtalsförsäkringar och trygghetsförsäkringar anpassas till 

dagens arbetsmarknad, så att försäkringarna fortsätter att gälla så länge människor är i 
arbete.
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14.65
Angående att anpassa avtalsförsäkringarna till den höjda åldern för rätten att kvarstå i 
arbetet och till förslagen om höjd ålder för garantipension.
Transportarbetareförbundet
Bakgrund

Avtalsförsäkringarna som LO och Svenskt Näringsliv förhandlar fram är en viktig del i 
tryggheten för oss arbetare.

En del politiska beslut har tagits och fler är på väg som förändrar vad det gäller hur länge 
vi har rätt att vara kvar på jobbet. Från 2020 har vi rätt att vara kvar på jobbet till 68 års ålder 
och från 2023 har vi rätt att kvarstanna till 69 års ålder. Förslag ligger också på en gradvis 
höjning av åldern när vi tidigast kan ta ut garantipensionen. 

Dessa politiska beslut måste få till följd att LO driver frågan om att förändra villkoren 
i avtalsförsäkringarna i förhandlingarna med Svenskt Näringsliv. Villkoren i avtalsförsäk-
ringarna ska vara de samma trots att man kvarstår i arbetet högt upp i åldern. Målet måste 
vara att till exempel AGS gäller så länge du har rätt till sjukpenning, att inbetalning till av-
talspensionen görs så länge du är yrkesverksam på ett företag med kollektivavtal.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO i förhandlingarna med Svenskt Näringsliv arbetar för att förbättra villkoren i avtals-

försäkringarna så att de gäller under hela vårt yrkesliv.
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Utlåtande motionerna 14.62, 14.63, 14.64 (att-sats 2), 14.65 och 14.79 (att-
sats 2) 

14.62

att AFA försäkringarna följer med den höjda pensionsålder som riksdagen beslutat om.

14.63

att LO verkar för att våra avtalsförsäkringar ska gälla till och med den övre ålder man har rätt att som längst 

vara anställd samt

att LO verkar för att se över villkoren och kvalifikationsreglerna för avtalsförsäkringarna så att även deltids-

anställda omfattas i högre grad än i dag.

14.64

att ge LOs styrelse i uppdrag att avtalsförsäkringar och trygghetsförsäkringar anpassas till dagens arbets-

marknad, så att försäkringarna fortsätter att gälla så länge människor är i arbete.

14.65

att LO i förhandlingarna med Svenskt Näringsliv arbetar för att förbättra villkoren i avtalsförsäkringarna så 

att de gäller under hela vårt yrkesliv.

14.79

att verka för att försäkringen även följer åldersgränserna i LAS, likt rätten att kvarstå i anställning (behandlas 

under dagordningspunkt 14.e).

Motionären i 14.62 vill att försäkringsskyddet följer med den höjda pensionsålder som riksdagen beslutat 

om. I motion 14.63 första att-sats yrkas att våra avtalsförsäkringar ska gälla till och med den övre ålder man 

har rätt att som längst vara anställd. I 14.64 föreslås att LOs styrelse får i uppdrag att avtalsförsäkringar 

och trygghetsförsäkringar anpassas till dagens arbetsmarknad, för att försäkringarna fortsatt ska gälla så 

länge människor är i arbete. I 14.65 yrkas att avtalsförsäkringarna genom förhandling med Svenskt Näringsliv 

ska förbättras och gälla hela yrkeslivet. Motion 14.79 andra att-satsen, handlar om att verka för att AGB-

försäkringen även följer åldersgränserna i LAS, likt rätten att kvarstå i anställning.

Motionerna handlar om att avtalsförsäkringsskyddet kopplat till anställning ska anpassas till dagens 

arbetsliv. Hur länge försäkringarna ska följa med och vilken eventuell lagstiftning motionärerna hänvisar till 

skiljer sig dock åt.

Det är rätt att vissa avtalsförsäkringar slutar vid 65 års ålder eller bara gäller under viss tid efter 65 års ålder 

vid fortsatt yrkesarbete. De kollektivt framförhandlade försäkringarna är ett komplement till de statliga social-

försäkringssystemen och är framförhandlade då 65 år var den ålder då de flesta slutade sitt yrkesverksamma 

liv. Då de flesta avtalsförsäkringarna är ett komplement till socialförsäkringarna ställs det även krav på höjning 

av ålder i dessa socialförsäkringar för att avtalsförsäkringarna i framtiden ska fungera efter 65 års ålder. Vid 

den senaste kongressen 2016 bifölls en motion om att avtalsförsäkringarna ska gälla under hela arbetslivet.

LOs styrelse anser att det är fortsatt viktigt att 65 års ålder tas bort och att de kollektivavtalade försäk-

ringarna gäller under hela arbetslivet utan någon åldersgräns. 
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I 14.63 att-sats två föreslås LO verka för att se över villkoren och kvalifikationsreglerna för avtalsförsäk-

ringarna så att även deltidsanställda omfattas i högre grad än i dag.

Det stämmer att det i försäkringsvillkoren finns kvalifikationsregler för att omfattas av dessa försäkringar.

LOs styrelse håller med motionären om att villkor och kvalifikationsregler behöver ses över så fler omfat-

tas av avtalsförsäkringarna

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att   bifalla motionen 14.63 (att-sats 2) samt

att  anse motionerna 14.62, 14.63 (att-sats 1), 14.64 (att-sats 2), 14.65, 14.79 (att-sats 2) besvarade.
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14.66
Arbetssjukdomar och ILO-listan
Handelsanställdas förbund avd 36 Uppsala
Det har under de senaste åren blivit allt svårare att få arbetssjukdomar godkända som arbets-
skador och få ersättning för den skadliga inverkan som arbetet har haft på alltför många av 
våra kamrater.

I dag finns det i princip två sätt att kunna få ersättning från den kollektivavtalade arbets-
skadeförsäkringen TFA vid arbetssjukdomar. Antingen så måste arbetssjukdomen godkännas 
av Försäkringskassan eller vara med på den så kallade ILO-listan som AFA Försäkring godkänt.

Problemet är bara att den ILO-lista som AFA Försäkring godkänt är från 1980. ILO har 
uppdaterat sin lista över godkända arbetssjukdomar ett antal gånger efter 1980! Varför har 
då inte alla de arbetssjukdomar som ILO i dag klassar som arbetssjukdomar blivit godkända 
av AFA Försäkrings TFA-försäkring?

Det är dags att ge upprättelse till alla de som skadas och slits ut av sitt arbete och den 
många gånger onödigt dåliga arbetsmiljön. Det är dags att AFA Försäkring godkänner samt-
liga arbetssjukdomar på den så kallade ILO-listan.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO verkar för att AFA Försäkring ska godkänna samtliga arbetssjukdomar på den dags-

aktuella så kallade ILO-listan.

14.67
Arbetsskadeförsäkringen/Avtalsförsäkring TFA
Byggnadsarbetareförbundet
I dag kan man förlora stora belopp vid en arbetsskada. Om man förlorar sitt jobb på grund av 
arbetsskada och blir arbetslös så lämnas ersättning för inkomstförlust från Försäkringskassan 
för ett tänkt (fiktivt) jobb. Eventuell inkomstförlust ned till a-kassenivå lämnas inte från 
TFA-försäkringen utan endast för inkomstförluster över 7,5 prisbasbelopp (336 000 kronor). 
Det innebär att självrisken i försäkringen för den enskilde är orimligt hög. Skulle skadan ha 
inträffat i en trafikolycka så lämnas ersättning för hela inkomstförlusten (skadeståndsrätt 
gäller fullt ut).

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO verkar för att inkomstförlusten ersätts enligt skadeståndsrättslig grund.
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14.68
TFA-försäkringen – färdolycksfall
Industrifacket Metall avd 34 Borås
I försäkringen görs det skillnad på hur en person skadar sig när det gäller ersättningen för 
förlorad arbetsinkomst. Om hen skadar sig under färdolycka så ersätts inte hens inkomst-
förlust om hen inte använt ett trafikpliktigt fordon som transportmedel. Går eller cyklar 
personen bär hen hela inkomstförlusten själv, där den som i stället åker bil, motorcykel el-
ler moped får ersättning.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att inkomstförlusten ska täckas av Trygghetsförsäkring 

vid arbetsskada (TFA) då inget trafikpliktigt fordon varit inblandat samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att förändringen prioriteras vid avtalsförhand-

lingen.

14.69
Slopa vållandeutredningen vid arbetssjukdom
Handelsanställdas förbund avd 36 Uppsala
Om en arbetssjukdom blir godkänd av Försäkringskassan kan anställda på privata och koo-
perativa området få full ersättning från dag ett för inkomstförlust samt ersättning för sveda 
och värk först efter att en vållandeutredning kommer fram till att arbetsgivaren eller en 
annan anställd vållat arbetssjukdomen.

Den 1 januari 2013 slopades kravet på en vållandeutredning för anställda i kommuner, 
landsting, regioner och Svenska kyrkan. För statligt anställda slopades kravet på vållande-
utredning den 1 oktober 2017.

Det är dags att alla anställda oavsett arbetsgivare och avtalsområde slipper utsättas för en 
vållandeutredning för att kunna få ersättning för hela inkomstförlusten från dag ett samt 
möjlighet till ersättning för sveda och värk!

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO aktivt arbetar för att slopa kravet på vållandeutredning vid av Försäkringskassan 

godkänd arbetssjukdom, för att kunna få ersättning för inkomstförlust från dag ett samt 
möjlighet till ersättning för sveda och värk.

14.70
Arbetsskadeförsäkringen – Färd till och från arbetet
Byggnadsarbetareförbundet
I dag ersätts inte alla olycksfall fullt ut vid färd till och från arbetet. Om man till exempel 
råkar ut för en singelolycka med cykel eller halkar när man går till jobbet, får man inte full 
inkomstersättning. Detta får man däremot om man färdas med ett trafikförsäkringsplik-
tigt fordon.
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Vi anser att denna stora ekonomiska skillnad för den drabbade är oacceptabel. Både ur 
ett miljöperspektiv där alternativa färdsätt bör premieras och ur ett rättviseperspektiv för 
de som drabbas.

Inkomstförlust bör utfalla från TFA vid olyckor som inte täcks av trafikförsäkringen. 

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO verkar för att alla färdsätt till och från arbetet som inte täcks av trafikförsäkringen 

ska ersättas via arbetsskadeförsäkringen, TFA.

14.71
Försäkringsskydd vid färdolyckor
Industrifacket Metall avd 46 Blekinge
Vi har ett hål i vårt försäkringsskydd vad gäller olycksfall där fordon inte är inblandat. Detta 
gäller färdolyckor med cykel till och från arbetet. Medlemmar har hamnat mellan stolarna 
som helt oskyddade trots allvarliga skador med lång sjukskrivning och rehabilitering efter 
till exempel en halkolycka med cykel.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för införande av ett heltäckande försäkringsskydd 

då det gäller olycka vid färd till och från arbetet med cykel, vilket i dag inte omfattas av 
försäkringen.

14.72
Ändring av villkoren för färdolycksfall i TFA-försäkringen. 
Pappersindustriarbetareförbundet
Svenska Pappersindustriarbetareförbundet (Pappers) vill med denna motion påtala vad vi 
upplever som ännu en brist i TFA-försäkringen. Som i det fall där en medlem blir drabbad 
av ett färdolycksfall och ett trafikförsäkrat fordon är inblandat, ersätter trafikförsäkringen 
medlemmen för eventuellt inkomstbortfall.

I TFA-försäkringen finns inte motsvarande ersättning om den enskilde exempelvis cyklar 
omkull på väg till eller från arbetet. Där anger villkoren att ersättning för förlorad arbets-
inkomst inte kommer att ersättas.

Pappers vill med motionen belysa den inbyggda orättvisan i försäkringen då den ekono-
miska kompensationen för den enskilde blir betydligt bättre om en trafikförsäkring står för 
ersättningen jämfört med ett enskilt färdolycksfall utan att något försäkringspliktigt fordon 
varit inblandat. Detta trots att skadorna kan bli lika omfattande för den som råkar ut för en 
gång- eller cykelolycka som för den där det är ett försäkrat fordon inblandat.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO genom förhandlingar verkar för att ersättningsnivåerna vid färdolycksfall i TFA-

försäkringen harmonierar med ersättningarna i trafikförsäkringen, oavsett vilken typ 
av färdolycksfall det gäller.
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14.73
Den återinförda självrisken i TFA-försäkringen. 
Pappersindustriarbetareförbundet
Svenska Pappersindustriarbetareförbundet (Pappers) vill med den här motionen lyfta yt-
terligare en brist i TFA-försäkringen. 

2021 återinfördes självrisken i TFA-försäkringen avseende ersättningen för omkostnader 
i samband med arbetsskada.

Pappers ser ingen logik i återinförandet av självrisken då TFA-försäkringen är överfinan-
sierad och kan bära hela ersättningen utan självrisk.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO genom förhandlingar verkar för att självrisken i TFA-försäkringen tas bort.

14.74
Bedömningsgrunder i TFA-försäkringen gällande arbetssjukdomar. 
Pappersindustriarbetareförbundet
Svenska Pappersindustriarbetareförbundet (Pappers) vill med denna motion peka på vad vi 
upplever som brister i TFA-försäkringen. För att få ersättning för arbetssjukdom ska denna 
vara godkänd av Försäkringskassan.

Det finns ett antal arbetssjukdomar upptagna i ILOs förteckning över godkända arbets-
sjukdomar, där den enskilde kan få ersättning för sin arbetssjukdom från TFA-försäkringen 
utan att den först behöver vara godkänd av Försäkringskassan. 

Pappers vill med denna motion belysa att den ILO-förteckning AFA använder som un-
derlag för bedömning av arbetssjukdomar inte är reviderad sedan 1980. Den kan därför inte 
anses harmonisera med hur arbetslivet utvecklats sedan dess. Utvecklingen i arbetslivet ge-
nererar tyvärr nya typer av arbetssjukdomar.

Ett av de tydligaste exemplen är att tinnitus inte finns med i ILO-förteckningen, detta 
trots att det blivit allt vanligare i vår bransch. Kombination med tinnitus och andra hörsel-
nedsättningar kan sannolikt tillskrivas en ökad användning av kommunikationsutrustning 
i arbetslivet.

Även olika former av stressreaktioner som över tid slår ut människor från arbetslivet kan 
med fördel ingå i denna förteckning.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO genom förhandlingar verkar för en revidering av ILO-förteckningen över godkända 

arbetssjukdomar så att den harmonierar med dagens arbetsliv samt
att LO genom förhandlingar verkar för att tinnitus och psykisk ohälsa orsakade av arbetet 

läggs till i förteckningen över godkända arbetssjukdomar.
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Utlåtande motionerna 14.66–14.74

14.66

att LO verkar för att AFA Försäkring ska godkänna samtliga arbetssjukdomar på den dagsaktuella så kallade 

ILO-listan.

14.67

att LO verkar för att inkomstförlusten ersätts enligt skadeståndsrättslig grund.

14.68

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att inkomstförlusten ska täckas av Trygghetsförsäkring vid arbets-

skada (TFA) då inget trafikpliktigt fordon varit inblandat samt

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att förändringen prioriteras vid avtalsförhandlingen.

14.69

att LO aktivt arbetar för att slopa kravet på vållandeutredning vid av Försäkringskassan godkänd arbetssjuk-

dom, för att kunna få ersättning för inkomstförlust från dag ett samt möjlighet till ersättning för sveda och 

värk.

14.70

att LO verkar för att alla färdsätt till och från arbetet som inte täcks av trafikförsäkringen ska ersättas via 

arbetsskadeförsäkringen, TFA.

14.71

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för införande av ett heltäckande försäkringsskydd då det gäller olycka 

vid färd till och från arbetet med cykel, vilket i dag inte omfattas av försäkringen.

14.72

att LO genom förhandlingar verkar för att ersättningsnivåerna vid färdolycksfall i TFA-försäkringen harmonie-

rar med ersättningarna i trafikförsäkringen, oavsett vilken typ av färdolycksfall det gäller.

14.73

att LO genom förhandlingar verkar för att självrisken i TFA-försäkringen tas bort.

14.74

att LO genom förhandlingar verkar för en revidering av ILO-förteckningen över godkända arbetssjukdomar så 

att den harmonierar med dagens arbetsliv samt

att LO genom förhandlingar verkar för att tinnitus och psykisk ohälsa orsakade av arbetet läggs till i förteck-

ningen över godkända arbetssjukdomar.

Arbetsskadeförsäkringen (LAF) är tänkt att utgöra grunden i försäkringsskyddet vid en arbetsskada men för-

säkringen ger inte full ersättning vid inkomstförlust och ingen ersättning för ideell skada. Därför har arbets-
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marknadens parter förhandlat fram ett kompletterande försäkringsskydd. Trygghetsförsäkringen vid arbets-

skada, TFA, gäller vid olycksfall, färdolycksfall och arbetssjukdom. Ersättning kan betalas både under den 

akuta sjukdomstiden och om arbetsskadan ger bestående besvär.

I motion 14.66 ställs krav på att AFA Försäkring ska godkänna samtliga arbetssjukdomar på den dagsaktu-

ella så kallade ”ILO-listan”. I motion 14.74 ställs krav på att ILO-förteckningen över godkända arbetssjukdo-

mar ska revideras samt att tinnitus och psykisk ohälsa ska läggas till förteckningen. LOs styrelse utgår ifrån 

att motionärerna menar att AFA Försäkring ska tillämpa den dagsaktuella ILO-listan när de tar upp en arbets-

sjukdom för prövning av rätten till ersättning. LOs kongress kan inte besluta att AFA Försäkring ska godkänna 

alla arbetssjukdomar på listan eftersom ett godkännande kräver att arbetssjukdomen uppfyller beviskravet 

på samband mellan skada och besvär. Enbart det faktum att en arbetssjukdom finns med på ILO-listan gör 

inte att den per automatik kommer att godkännas som en arbetssjukdom. Som motionärerna framför så 

använder AFA Försäkring inte den uppdaterade ILO-listan från 2010 när de reglerar arbetssjukdomar. Det är 

dock inte AFA Försäkring som har bestämt att den uppdaterade listan inte ska tillämpas. Den gamla listan från 

1980 används för att parterna inte kunnat enas om att använda den nya listan. Svenskt Näringsliv hävdar att 

detta inte kan ske med automatik när en ny lista finns, utan att det i så fall måste bli föremål för en förhand-

ling. LO-kongressen 2016 biföll kravet på att uppdatera ILO-listan som tillämpas i TFA-försäkringen och LOs 

styrelse anser att det är fortsatt angeläget att kravet finns med för övervägande och prioritering vid framtida 

förhandlingar om TFA-försäkringen. 

I motion 14.67 kräver motionärerna att LO verkar för att inkomstförlusten i TFA-försäkringen ersätts enligt 

skadeståndsrättsliga regler. I dag ersätts enligt villkoren framtida inkomstförlust (livränta) i princip enbart för 

inkomst över 7,5 prisbasbelopp eftersom inkomstförlusten i övrigt förutsätts ersättas fullt ut av den allmänna 

arbetsskadeförsäkringen. På senare år har dock förändringarna i sjukförsäkringen, samt Försäkringskassans 

tillämpning av reglerna i arbetsskadeförsäkringen, inneburit att allt fler arbetsskadade inte får ersättning 

från den allmänna arbetsskadeförsäkringen fullt ut. Det innebär att det uppstår ett glapp mellan det som 

Försäkringskassan ersätter och det som TFA-försäkringen är tänkt att komplettera med. Till LO-kongressen 

2012 uttalade LOs styrelse att det är rimligt att den som skadas eller blir sjuk i arbetet ersätts fullt ut för den 

faktiska inkomstförlust som görs. Kongressen biföll då också motioner med krav på sådana villkorsförbätt-

ringar. I avtalsförhandlingarna 2012 ställde LO därför krav på att fullt skadeståndsrättsliga regler skulle infö-

ras i TFA-försäkringen. Detta krav vann dock inte gehör hos Svenskt Näringsliv och någon förändring i denna 

del gjordes inte. Kravet har därefter inte prioriterats vid senare förhandlingar, men även LO-kongressen 2016 

biföll ett sådant krav. LOs styrelse anser därför att det är fortsatt angeläget att kravet finns med för övervä-

gande och prioritering vid framtida förhandlingar om TFA-försäkringen. 

I motionerna 14.68, 14.70, 14.71 och 14.72 ställs krav på att de så kallade färdolycksfallen ska jämstäl-

las med ”vanligt” olycksfall så att ersättning för inkomstförlust under akut sjuktid kan utgå från TFA-

försäkringen, något som inte är möjligt enligt dagens villkor. Den som råkar ut för ett olycksfall på väg till 

eller från arbetet och där ett trafikförsäkringspliktigt fordon är inblandat, får ersättning enligt skadestånds-

rättsliga regler från fordonets trafikförsäkring. Den som däremot går eller cyklar till och från arbetet får ingen 

ersättning från TFA-försäkringen för den akuta inkomstförlusten om ett olycksfall inträffar. LO-kongressen 

2016 biföll flera motioner med samma krav på villkorsförbättringar för färdolycksfallen. LOs styrelse ser ingen 

anledning att göra någon annan bedömning nu utan anser att kravet är fortsatt angeläget och ska finnas med 

för övervägande och prioritering vid framtida förhandlingar om TFA-försäkringen.

I motion 14.69 ställs krav på att vållandeparagrafen i TFA-villkoren tas bort. Motionären nämner att vål-

landeparagrafen är borttagen ur villkoren både för kommunalt och statligt anställda men att de fortsatt 
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gäller för privat och kooperativt anställda. LO-kongresserna 2008, 2012 och 2016 biföll kraven på att slopa 

vållandeparagrafen. Detta har således funnits med som ett av de prioriterade kraven i de förhandlingar som 

LO under denna tid vid olika tillfällen haft med Svenskt Näringsliv och KFO. LO lyckades också under 2018 

förhandla bort vållandeparagrafen i TFA-försäkringen på det kooperativa området. Samma framgång nåddes 

vid det tillfället dock inte på det privata området. Kravet fanns därför med i LO-samordningen för 2020 och 

i de gemensamma förhandlingar som LO slutförde i december 2020. En överenskommelse nåddes då som 

innebär att kravet på visat vållande i TFA-villkoren är borttaget för arbetssjukdomar som visar sig efter den 31 

december 2020.

I motion 14.73 ställs krav på att LO ska verka för att den nyligen återinförda självrisken i TFA-försäkringen 

ska tas bort. LOs styrelse delar motionärens uppfattning att det i TFA-försäkringen, som vilar på skadestånds-

rättslig grund, inte är rimligt med en självrisk av det slag som återinfördes den 1 januari 2021. En återinförd 

självrisk var dock ett absolut krav från motparten Svenskt Näringsliv för att gå med på villkorsändringen 

om slopad vållandeprövning för arbetssjukdomar i TFA-försäkringen. LOs styrelse anser att alternativet, att 

tvingas behålla villkoret om visat vållande, hade varit sämre. LOs styrelse anser därför att det i nuläget sak-

nas reella förutsättningar att ta med kravet för övervägande och prioritering vid framtida förhandlingar om 

TFA-försäkringen. 

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att  anse motionerna 14.66, 14.67, 14.68, 14.69, 14.70, 14.71, 14.72, 14.74 besvarade samt

att  avslå motionen 14.73.
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14.75
Tjänstegrupplivförsäkringen TGL
Byggnadsarbetareförbundet
Försäkringen är vår första kollektivavtalade försäkring. Försäkringen började gälla 1963. Redan 
då försäkringen infördes, var taket sex prisbasbelopp (2019: 279 000 kr). Med tiden har det 
visat sig att skyddet inte är tillräckligt utan många har behov av kompletterande försäkringar. 
Försäkringen behöver anpassas till dagens behov av skydd. 

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO verkar för en höjning av beloppen i försäkringsvillkoren för TGL från sex prisbas-

belopp till minst tio prisbasbelopp.

14.76
Förmånstagare i TGL-försäkringen
Industrifacket Metall avd 46 Blekinge
I dagens tuffa samhälle är det många som mår dåligt och som avlider i unga år. Det är många 
som tar sitt eget liv.

Det kan handla om unga människor som inte har hunnit bilda familj, men som kanske 
har en god ekonomi avsatt för sin framtida bosättning. I ett sådant läge kommer dessa pengar 
inte vara till någon nytta.

Eftersom förmånstagare i Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) är som följer nedan, sak-
nar vi ”föräldrar” bland dessa.
1. Make eller registrerad partner.
2. Ogift person som stadigvarande sammanbodde med en ogift försäkrad man eller kvinna 

vid dennes död och som tidigare har varit gift eller registrerad partner med eller har eller 
har haft eller då väntade barn med denne […]

3. Annan ogift person med vilken ogift försäkrad vid dennes död sedan minst sex månader 
stadigvarande sammanbott under äktenskapsliknande förhållanden eller […]

4. Arvsberättigade barn.

Det anser vi inte är tillräckligt. Vi anser att även ”föräldrar” ska finnas med som en möjlig 
förmånstagare.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att även föräldrar finns med som förmånstagare 

i Tjänstegrupplivförsäkringen.
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14.77
När försäkringen inte täcker
Transportarbetareförbundet
Vi vill att våra medlemmar ska vara trygga även ekonomiskt när livet tar en vänd-
ning. Ett sätt att göra medlemmarna trygga är genom försäkringar, bland annat genom 
Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL).

Enligt Statistiska centralbyrån är 1 879 405 hushåll ensamstående utan barn.
Alla medlemmar som arbetar inom privat sektor utan barn eller make/maka/sambo om-

fattas, enligt gällande försäkringsvillkor, TGL, inte av momentet grundbelopp om inte ett 
förmånstagarförordnande inlämnats till AFA livförsäkring. 

Det till skillnad mot medlemmar som arbetar inom kooperationens område och försäk-
ringsvillkoren för LO-KFO, där även föräldrar ingår som förmånstagare.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO ska arbeta för att föräldrar läggs till som förmånstagare vid dödsfall i försäkringen 

för tjänstegruppliv TGL LO-Privat.
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Utlåtande motionerna 14.75–14.77

14.75

att LO verkar för en höjning av beloppen i försäkringsvillkoren för TGL från sex prisbasbelopp till minst tio 

prisbasbelopp.

14.76

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att även föräldrar finns med som förmånstagare i 

Tjänstegrupplivförsäkringen.

14.77

att LO ska arbeta för att föräldrar läggs till som förmånstagare vid dödsfall i försäkringen för tjänstegruppliv 

TGL LO-Privat.

Motion 14.75 handlar om att höja grundbeloppet från dagens sex prisbasbelopp till minst tio prisbasbelopp.

Tanken med Tjänstegrupplivförsäkringens, TGL, grundbelopp är att ge de efterlevande en möjlighet till viss 

ekonomisk trygghet. LOs styrelses uppfattning är att grundbeloppet har minskat i värde över tid och att det 

är rimligt med en försäkring som speglar samhället och dagens familjebildningar. Samhället har förändrats 

sedan TGL startades på 1960-talet. 

Att som motionären föreslår, höja TGLs grundbelopp till minst tio prisbasbelopp, skulle dock innebära för-

månsbeskattning enligt skattelagstiftningen. Detta beror på att beloppet då skulle bli väsentligt förmånligare 

än vad som gäller för statligt anställda. För att undvika förmånsbeskattning får försäkringen max utges med 

9,1 prisbasbelopp. Såsom motionen är skriven skulle förmånsbeskattning bli aktuell.

Motion 14.76 föreslår att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att även föräldrar finns med som förmåns-

tagare i TGL. Även i motion 14.77 ska LO arbeta för att föräldrar läggs till som förmånstagare i TGL.

TGL-försäkringens tanke är att den ska ge ekonomisk trygghet till den efterlevande familjen då en inkomst 

försvinner. Att som motionären föreslår utöka förmånskretsen, skulle ändra tanken med TGL-försäkringen 

som i så fall skulle bli att i framtiden också ta ansvar för den försäkrades föräldrar om ingen egen familj finns. 

Det finns även en begravningshjälp i TGL som utbetalas till dödsboet. Att utöka förmånskretsen med föräldrar 

skulle även göra premien till TGL-försäkringen dyrare då utbetalning skulle ske vid fler fall än i dag. 

LOs styrelse ser inte att det i dag är en prioriterad fråga att utöka förmånskretsen med föräldrar. 

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att  avslå motionerna 14.75, 14.76, 14.77.
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14.78
Inkomster över taket i sjukförsäkringen 
Byggnadsarbetareförbundet
Vi har i dag i vår sjukförsäkring ett tak på åtta prisbasbelopp. Inkomster över taket ersätts 
varken från Försäkringskassan eller från AGS. Ersättningen för dagpenningen från AGS 
styrs av taket från sjukförsäkringen. Detta villkor behövs ändras i AGS så att man under 
tiden man har dagpenning (dag 15–360) lämnar ersättning för inkomstförluster över taket 
i sjukförsäkringen.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO verkar för att ersättning för inkomstförluster över taket i sjukförsäkringen lämnas 

från avtalsgruppsjukförsäkringen, AGS.

Utlåtande motion 14.78

14.78

att LO verkar för att ersättning för inkomstförluster över taket i sjukförsäkringen lämnas från avtalsgrupp-

sjukförsäkringen, AGS.

Motion 14.78 vill att det från avtalsgruppsjukförsäkringen, AGS, utges ersättning då det finns inkomstförlust 

över taket i sjukförsäkringen.

Den kollektiva AGS-försäkringen är framförhandlad i en tid då få av LO-kollektivets förbundsmedlemmar 

hade inkomst över taket i sjukförsäkringen. AGS försäkringen är även tänkt att vara ett komplement till sjuk-

penningen utbetald från Försäkringskassan som ett extra tillskott.

LOs styrelse anser att det är den statligt finansierade sjukförsäkringen som bör höjas då taket inte följt 

med inkomstökning över tid. Höjning bör ske från dagens åtta till tio prisbasbelopp genom politisk påverkan.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att  avslå motionen 14.78.
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14.79
Slopa ålderskraven i AGB-försäkringen 
Transportarbetareförbundet avd 17
Avgångsbidraget vid arbetslöshet, AGB, är ett uppskattat tillskott i ekonomin då man blir 
arbetslös. 

Det upplevs dock som diskriminerande av många som är under 40 år, som uppfyller kra-
vet på arbetad tid. Argumentet att det är svårare att hitta ett nytt jobb om man är över 40 
år köps oftast inte. Har man bildat familj, fått barn, köpt hus med mera är det svårt att få 
ekonomin att gå ihop om man drabbas av arbetslöshet när arbetsgivare tvingas säga upp på 
grund av arbetsbrist.

Det är inte ok att diskriminera på grund av ålder eller sjukdom och som läget är i dag är det 
kostsamt att bli arbetslös, först sju karensdagar, sen förlorar man minst 20 procent av sin lön.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att verka för att ålderskravet på 40 år i AGB-försäkringen slopas och att enbart kvalifika-

tionstid räknas samt
att verka för att försäkringen även följer åldersgränserna i LAS, likt rätten att kvarstå i an-

ställning (behandlas under dagordningspunkt 14.e).

14.80
Förbättringar i AGB-villkoren
Industrifacket Metall avd 46 Blekinge
När våra medlemmar blir uppsagda på grund av arbetsbrist och är 40 år fyllda, betalar för-
säkringen vid arbetsbrist (AGB) ut engångsbelopp till de drabbade.

Detta gäller inte de som får en sjukersättning och som tvingas att avsluta sin anställning 
på grund av arbetsbrist.

Arbetsgivarna ser detta som ett ypperligt tillfälle att avsluta den anställningen på grund 
av personlig arbetsbrist.

Vi tycker att detta är en rättvisefråga. När en person får sjukersättning drabbas personen 
ekonomiskt. Ofta har en person gått länge med endast sjukpenning som inkomst. De första 
360 dagarna har personen haft en AGS-ersättning, men efter det har hen enbart sjukpenning.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att ge LOs styrelse i uppdrag att AGB-försäkringen även ska gälla vid en avslutad anställ-

ning på grund av en beviljad sjukersättning.
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14.81
Rätt till AGB-ersättning vid sjukdom
Transportarbetareförbundet avd 26
I dag råder en stor orättvisa i AGB-villkoren. Den som fyllt 40 år och varit anställd i 50 må-
nader hos arbetsgivare med kollektivavtal har rätt till ersättning om denne blir uppsagd på 
grund av arbetsbrist. Och det är bra! Men om personen måste sluta sin anställning på grund 
av ohälsa har man inte rätt till AGB-ersättning även om man fyllt 40 år, varit anställd i sam-
manlagt 50 månader, under en femårsperiod.

För den sjuke så har det ju uppstått en arbetsbrist – för jobbet kan inte utföras på grund 
av ohälsa.

Vi anser att AGB-villkoren ska omfatta även den som måste sluta sitt arbete på grund 
av hälsoskäl.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO verkar för att AGB-villkoren även ska omfatta den som tvingas avsluta sin anställ-

ning på grund av hälsoskäl.
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Utlåtande motionerna 14.79 (att-sats 1), 14.80 och 14.81

14.79

att verka för att ålderskravet på 40 år i AGB-försäkringen slopas och att enbart kvalifikationstid räknas.

14.80

att ge LOs styrelse i uppdrag att AGB-försäkringen även ska gälla vid en avslutad anställning på grund av en 

beviljad sjukersättning.

14.81

att LO verkar för att AGB-villkoren även ska omfatta den som tvingas avsluta sin anställning på grund av häl-

soskäl.

Avgångsbidragsförsäkringen, AGB, är en av två delar i Omställningsförsäkringen och utgörs av ett kontant-

stöd vid uppsägning på grund av arbetsbrist. För att få ersättning från AGB måste vissa villkor avseende 

anställningstid och ålder vara uppfyllda. 

Omställningsförsäkringens utformning och omfattning är en del av förhandlingarna mellan LO, PTK och 

Svenskt Näringsliv om trygghet och omställning och förändringar avseende kontantstödet kan därmed bli 

aktuella. LOs styrelse beaktar inte sådana eventuella förändringar i utlåtandet utan tar sin utgångspunkt i hur 

kontantstödet i nuläget är utformat.

I motion 14.79 första att-satsen ställs krav på att ålderskravet på 40 år i AGB-försäkringen ska tas bort och 

att enbart kvalifikationstid ska räknas. Frågan behandlades av LO-kongressen 2016 som, i enlighet med sty-

relsens förslag, beslöt att ålderskravet bör sänkas och att kvalificeringstiden ska kortas ned för att fler ska 

omfattas av försäkringen, men att man inte vill låsa fast sig i ett beslut om en viss ålder eller kvalificeringstid. 

LOs styrelse ser inga skäl att göra en annan bedömning nu. 

I motion 14.80 ställs krav på att AGB-försäkringen även ska gälla vid en avslutad anställning på grund 

av en beviljad sjukersättning, något som enligt villkoren inte är möjligt i dag. LOs styrelse menar att AGB-

försäkringens kontantstöd är en ersättning som utges för omaket att söka nytt arbete. Vid en beviljad sjuk-

ersättning har Försäkringskassan gjort bedömningen att någon framtida arbetsförmåga inte föreligger och 

således inte heller något sökande efter nytt arbete. Dessutom utgår i de flesta fall vid beviljad sjukersättning 

även månadsersättning från avtalsgruppsjukförsäkringen, AGS, för att ersätta den ekonomiska skadan. 

I motion 14.81 ställs krav på att AGB-villkoren även ska omfatta den som sägs upp och blir arbetslös 

på grund av hälsoskäl. I dag utges enligt villkoren ersättning endast vid uppsägning på grund av arbets-

brist. LO-kongressen 2016 biföll flera motioner med samma krav och kravet finns därför också nu med i 

LO-samordningen för 2020 och i de gemensamma förhandlingar som LO genomför i början av året. LOs sty-

relse anser att detta krav är prioriterat och ska, om framgång inte nås i årets förhandlingar, finnas med i fram-

tida förhandlingar om Omställningsförsäkringen.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att  anse motionerna 14.79 (att-sats 1), 14.81 besvarade samt

att  avslå motionen 14.80.
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14.82
Tidig omställning 
Industrifacket Metall avd 37 Gotland
Vid uppsägning är det ofta en lång process från varsel tills personerna lämnar arbetsplatsen. 
Det skapar oro och otrygghet på arbetsplatsen. Tidiga insatser är viktiga och kan lösa mycket 
av de problem som kan uppstå om en anställd inte får hjälp i tid. Enligt nuvarande system 
kommer jobbcoacher inte in förrän listorna är klara och personerna sägs upp. Det har inne-
burit att processen med hjälp från jobbcoacher fördröjts med flera veckor. Ett system skulle 
frigöra resurser för utbildning.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att när varslet läggs ska jobbcoacher bli tillgäng-

liga för arbetsplatsen.
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Utlåtande motionerna 14.82 och 14.12 (att-sats 3)

14.82

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att när varslet läggs ska jobbcoacher bli tillgängliga för arbetsplat-

sen.

14.12

att LO verkar för att det stöd partsgemensamma omställningsorganisationer erbjuder i högre grad ska omfat-

ta även visstids- och deltidsanställda arbetstagare (behandlas under dagordningspunkt 14.e).

Omställningsstödet är en av de två delar som ingår i omställningsförsäkringen och utgörs av individuell hjälp 

till anställda som sägs upp på grund av arbetsbrist för att de snabbt ska komma tillbaka i arbete eller studier. 

För att få ersättning måste vissa villkor avseende anställningstid och genomsnittlig veckoarbetstid vara upp-

fyllda. Omställningsförsäkringens utformning och omfattning är en del av förhandlingarna mellan LO, PTK och 

Svenskt Näringsliv om trygghet och omställning, och förändringar avseende omställningsstödet kan därmed 

bli aktuella. LOs styrelse beaktar inte sådana eventuella förändringar i utlåtandet utan tar sin utgångspunkt i 

hur omställningsstödet i nuläget är utformat.

I motion 14.12 tredje att-satsen ställs krav på att omställningsstödet i högre utsträckning ska omfatta 

visstids- och deltidsanställda. I dag krävs enligt villkoren i trygghetsfonden TSL att uppsägningen sker från 

en tillsvidareanställning samt att den genomsnittliga veckoarbetstiden under en 12-månaders period före 

uppsägningen varit 16 timmar. I omställningsstiftelsen CIKO omfattas dock redan visstidsanställda och de 

som sägs upp på grund av sjukdom. Här krävs en sysselsättningsgrad på minst 40 procent sedan minst 12 

månader vid uppsägningstillfället. I båda omställningsavtalen omfattas därmed redan deltidsanställda. I LOs 

gemensamma långsiktiga mål till 2028 är beslutat att omställningsstödet ska förhandlas om så att även viss-

tidsanställda och de som sägs upp på grund av sjukdom ska omfattas. Detta har alltså uppnåtts gentemot 

KFO men ännu inte gentemot Svenskt Näringsliv. LOs styrelse anser att kravet om visstidsanställda och sjuka 

är fortsatt angeläget och ska finnas med för överväganden och prioritering i framtida förhandlingar, men att 

kravet om deltidsanställda redan är uppfyllt.

I motion 14.82 ställs kravet att omställningsorganisationens jobbcoacher ska bli tillgängliga för de anställ-

da i ett tidigare skede än i dag, redan när ett varsel lagts. Det är trygghetsfonden TSL och dess styrelse som 

fattar beslut om omställningsinsatsernas utformning, omfattning och villkoren för finansiering av stödin-

satser. TSLs styrelse har fattat beslut om att från och med 2020 förstärka informationsinsatserna vid varsel, 

genom att även inkludera möjligheten att genomföra tidiga orienterings-/kartläggningssamtal med personer 

som riskerar uppsägning på grund av arbetsbrist. Omställningsprogrammet startar dock liksom i dag först 

efter ett uppsägningsbesked. LOs styrelse anser att det, inom ramen för den avgift som tas ut för omställ-

ningsstödet i dag, inte är möjligt att utöka stödet ytterligare men att det ska finnas med för överväganden 

och prioritering i kommande förhandlingar.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att  anse motionerna 14.82, 14.12 (att-sats 3) besvarade.
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14.83
Försäkringsskydd vid hantering av fordon
Industrifacket Metall avd 46 Blekinge
Många av våra medlemmar hanterar fordon i sitt dagliga arbete, exempelvis vid lastning och 
lossning av lastbilar och tankbilar. Dels klättrar anställda upp på bilar för att säkra last eller 
för att öppna/stänga luckor på tankar, dels vid förflyttning uppe på tankbilar vid fyllning 
av olika fack.

Våra medlemmar kör även in och ut last- och tankbilar för lastning och när de är fär-
diglastade.

Vid lastning med truck i containers eller trailers är golven ibland så dåliga att golvet ris-
kerar brista så truck och last går igenom.

Vid frågan om vilka försäkringar som gäller får vi till svar att bilens trafikförsäkring är 
det som gäller. Utländska bilar hanteras dagligen och vi vet att dessa åkerier inte har avtal, 
men vi vet inte om de är rätt försäkrade. Så vad händer om en olycka inträffar?

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att ge LOs styrelse i uppdrag att det skapas ett försäkringsskydd som täcker olyckor och 

skador vid arbete med, vid och på fordon.

Utlåtande motion 14.83

14.83

att ge LOs styrelse i uppdrag att det skapas ett försäkringsskydd som täcker olyckor och skador vid arbete 

med, vid och på fordon.

Motionären i 14.83 vill ge LOs styrelse i uppdrag att skapa ett försäkringsskydd som täcker olyckor och ska-

dor vid arbete med, vid och på fordon.

Det finns redan i dag ett skydd som täcker de delar som efterfrågas. Är det ett trafikförsäkringspliktigt 

fordon inblandat ska dess trafikförsäkring användas. Är det vid arbete vid, på eller med ett utländskt fordon 

anmäls skadan till Trafikförsäkringsföreningen. Skulle det vara en skada som inte är direkt till följd av arbete 

på eller med fordon och inte täcks av trafikförsäkringen finns TFA, trygghetsförsäkringen vid arbetsskada.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att  anse motionen 14.83 besvarad.
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14.84
Avtalsförsäkringar
Byggnadsarbetareförbundet
Villkoren för premiebefrielse vid föräldraledighet omfattar enbart personer som tar ut för-
äldrapenning i samband med adoption, barns födelse eller vid uttag av graviditetspenning. 
Således gäller inte premiebefrielseförsäkringen vid uttag av tillfällig föräldrapenning. 

Perioder med tillfällig föräldrapenning kan ibland bli långvarig, till exempel vid svårare 
sjukdomstillstånd eller för tidigt födda barn. Att undanta denna kategori från premiebefri-
elseförsäkringen kan drabba dessa individer hårt och upplevas som orättvist. 

Hela försäkringen bygger på att man väljer att vara hemma med sina barn och att det är 
namnet på ersättningen man erhåller från Försäkringskassan som ska styra om man har rätt 
till premiebefrielse eller ej känns ologiskt.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO verkar för att om man får tillfällig föräldrapenning i mer än en månad per år ska 

premiebefrielseförsäkringen gå in och då även gälla bakåt i tiden.

Utlåtande motion 14.84

14.84

att LO verkar för att om man får tillfällig föräldrapenning i mer än en månad per år ska premiebefrielseförsäk-

ringen gå in och då även gälla bakåt i tiden.

Vid exempelvis sjukdom eller föräldraledighet har den anställde ingen lön från arbetsgivaren utan i stället 

en ersättning från socialförsäkringarna. Således finns ingen lön att beräkna avtalspensionspremien på och 

arbetsgivaren gör därför inte några inbetalningar under denna tid. Premiebefrielseförsäkringen övertar vid 

sådana tillfällen arbetsgivarens inbetalningar till avtalspensionen.

I motion 14.84 menar motionärerna att det är orättvist att premiebefrielseförsäkringen inte gäller under 

tid med tillfällig föräldrapenning. Om en sådan period blir långvarig innebär det ett avsevärt bortfall av pre-

mier till avtalspensionen. LOs styrelse delar motionärens uppfattning att det är otillfredsställande att längre 

perioder med tillfällig föräldrapenning inte ersätts via premiebefrielseförsäkringen. Två månaders avsättning 

till avtalspensionen på en genomsnittlig LO-arbetares lön är drygt 2 400 kronor. LOs styrelse anser därför 

att kravet är angeläget och ska finnas med för övervägande och prioritering vid framtida förhandlingar om 

avtalsförsäkringarna.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att  bifalla motionen 14.84.
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14.85
Förändrad syn på barnbegreppet
Industrifacket Metall avd 34 Borås
I Sverige är det vanligt med olika familjekonstellationer. Vem eller vilka som ingår i familjen 
och lever tillsammans ser olika ut och förändras ofta över tid. I dag finns både rättigheter 
och möjligheter för fler att skaffa barn. Det är också vanligt att ett barns juridiska vårdnads-
havare inte lever och bor tillsammans. Svensk lagstiftning förändras för att möjliggöra att 
fler vuxna ska kunna ha ett vuxenansvar. Ett exempel är att från den 1 juli 2019 kan föräld-
rapenningdagar överlåtas till sambo för bonusbarn.

I våra försäkringar finns olika former av förmåner som är kopplat till begreppet barn. 
Några exempel är våra avtalsförsäkringar om föräldrapenningtillägg, premiebefrielseförsäk-
ringen och barnpension i livförsäkringen.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att i avtalsförsäkringen föräldrapenningtillägg 

driva frågan om att även överlåtna dagar till bonusförälder omfattas av föräldrapenning-
tillägg på samma sätt som överlåtna dagar mellan juridiska vårdnadshavare,

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att i avtalsförsäkringen premiebefrielseförsäkring-
en driva frågan att även överlåtna dagar till bonusförälder ska omfattas av försäkringen 
samt

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att driva frågan i alla försäkringar i andra avse-
enden där det är möjligt med avsikten att vidga begreppet barn till att omfatta även bo-
nusbarn.
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Utlåtande motion 14.85

14.85

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att i avtalsförsäkringen föräldrapenningtillägg driva frågan om att 

även överlåtna dagar till bonusförälder omfattas av föräldrapenningtillägg på samma sätt som överlåtna 

dagar mellan juridiska vårdnadshavare,

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att i avtalsförsäkringen premiebefrielseförsäkringen driva frågan 

att även överlåtna dagar till bonusförälder ska omfattas av försäkringen samt

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att driva frågan i alla försäkringar i andra avseenden där det är möj-

ligt med avsikten att vidga begreppet barn till att omfatta även bonusbarn.

Motionären i 14.85 föreslår att bonusföräldrar ska kunna omfattas av den kollektivavtalade föräldrapenning-

försäkringen (FPT) med tillhörande premiebefrielseförsäkring (PBF) samt att driva frågan i alla försäkringar i 

andra avseenden där det är möjligt med avsikten att vidga begreppet barn till att omfatta även bonusbarn.

Det finns inga hinder enligt villkoren i FPT för bonusförälder att kunna ta del av denna försäkring. Rätten 

till ersättning är kopplad till föräldraledighetslagen med föräldrapenning på sjukpenningnivå, inte till vem 

som är juridisk förälder. Utges det FPT från AFA-försäkring omfattas den försäkrade även av premiebefrielse. 

LOs styrelse anser att bonusbarn bör omfattas av barnkretsen i de försäkringar där det är möjligt.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att   bifalla motionen 14.85 (att-sats 3) samt

att  anse motionerna 14.85 (att-sats 1), 14.85 (att-sats 2) besvarade.
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14.f Avtalspension

14.86
Avtalsmotion
Byggnadsarbetareförbundet region Småland–Blekinge
Högre avsättning till avtalspensionen.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att högre avsättning görs till avtalspensionen.

14.87
Avtalsförsäkringar
Byggnadsarbetareförbundet
Vi måste skapa bättre förutsättningar för en acceptabel pensionsnivå och inte diskriminera 
vissa åldersgrupper. 

LO ska ge alla som jobbar i våra branscher avtalspension från första till sista intjänade 
kronan i arbetslivet.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO verkar för att införa avsättning till avtalspensionen på varje intjänad krona oavsett 

ålder.

14.88
Bättre pension
Kommunalarbetareförbundet avd Stockholms län, Elektrikerförbundet verksamhetskrets 1
Alltför ofta får man läsa om hur dålig ersättning pensionärerna har. Det är inte rimligt att 
man ska kunna arbeta ett helt yrkesliv för att sedan knappt kunna klara sig på sin pension. 
Det är våra äldre som har byggt upp landet och de förtjänar betydligt bättre.

Sveriges riksdag har misslyckats med att upprätthålla en bra ersättning till våra pensio-
närer. Även om ersättningen har höjts något, så är det inte tillräckligt. 

Facket har här möjlighet att göra mer för sina pensionärer. Vi har vår avtalspension 
på 4,5 procent som innefattar alla som arbetar på kollektivavtal (SAF-LO). Den är dock 
för låg. Här borde vi inleda samtal med Svenskt Näringsliv om att höja tjänstepensionen. 
Tjänstepensionen ska givetvis också börja betalas in från första arbetade timme. Det är dessa 
pengar som ligger längst i systemet och därför är det viktigt att de kommer in så tidigt som 
möjligt. 

Sluta åldersdiskriminera våra unga och se till att tjänstepensionen betalas in från första 
arbetade timme!

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO verkar för att avtalspensionen mellan SAF-LO höjs samt
att LO verkar för att avtalspensionen mellan SAF-LO betalas in från första arbetade timme.
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14.89
Avtalspension
Byggnadsarbetareförbundet region Väst
För att arbetsgivaren ska börja sätta in pengar på arbetstagarens avtalspension så måste hen 
ha fyllt 25 år. Som det ser ut just nu så måste hen börja pensionsspara privat för att hen ska få 
en dräglig pension och det är inte alla som tänker på detta. Det är absolut inte så vi ska ha det. 

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att när man blir anställd på ett företag där LO-försäkringar gäller, efter sin 18-årsdag, så ska 

arbetsgivaren börja sätta in pengar till avtalspension från första dagen.

14.90
Pension från första intjänandekronan
Handelsanställdas förbund avd 4 Kristianstad
Sverige har i dag ett överflöd av ”fattigpensionärer”. Särskilt märks detta i kvinnodomine-
rade yrkesgrupper.

En orsak till detta är att Avtalspensionen SAF-LO som finns i kollektivavtalen ser olika 
ut mellan förbunden.

Särskilt viktigt är att man ska tjäna in sin pension från den ”första kronan”, inte som nu 
att man börjar sitt intjänande till pensionen vid 25 års ålder.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO ska verka för att alla förbund ska ha likvärdigt pensionsavtal SAF-LO samt
att intjänandet till pensionen sker från första intjänandekronan och inte från 25-årsdagen.

14.91
Inbetalning av tjänstepension efter 65 år
Seko region Stockholm
Den utveckling som vi nu ser innebär att arbetstagarna har rätt att stanna kvar i arbete ef-
ter 65 årsdagen. Åldern höjs successivt nu fram till 69 år 2023. Rättigheten att stanna kvar 
i arbetslivet är bra för dem som orkar och vill fortsätta arbeta, men arbetsgivarna borde 
fortsätta betala in tjänstepension i samma omfattning som för arbetstagare som inte fyllt 
65. Arbetstagaren ställer sig till arbetsgivarens förfogande och bör därför få de avtalade er-
sättningar som innan, för att garanteras en bättre/drägligare levnadsstandard efter avslutat 
förvärvsarbete. 

Arbetsgivarna ska inte ”tjäna” på att ha äldre arbetstagare kvar i arbete eftersom de i dag 
inte behöver betala in tjänstepension samt att arbetsgivaravgiften sjunker efter 65 år.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att inbetalningarna till tjänstepensionen fortsätter efter 65 år om arbetstagaren fortsätter i 

arbete.
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14.92
Jämlik tjänstepension
Byggnadsarbetareförbundet region Väst
I dag baseras vår tjänstepension på att vi ska jobba tills vi är x antal år. Vi behöver börja för-
handla fram ett nytt system, som baseras på att ett arbetsliv är till exempel 40 år.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att arbeta om systemet för tjänstepension, insättningar och möjlighet till uttag, till att i stäl-

let för att ha en ålder för pension se ett arbetsliv som ett visst antal år.

14.93
Avtalspension under hela arbetslivet
Industrifacket Metall avd 46 Blekinge
Tjänstepensionen som IF Metalls medlemmar omfattas av heter Avtalspension SAF-LO 
(tidigare STP).

IF Metall har i våra kollektivavtal en överenskommelse att arbetsgivaren ska betala in 
premier till en avtalspension. I den senaste riksavtalsförhandlingen fick IF Metall igenom 
ett krav på en utbyggnad av avtalspensionen.

2012 var den fullt utbyggd och avsätter 4,5 procent av lönen till en avtalspension.
I dag börjar personer tjäna in avtalspensionen från 25 år och slutar att tjäna in vid 65 år. 

Individen har rätt till att arbeta fram till 67 år, men kan fortsätta ännu längre om arbetsgi-
varen går med på det. Många av LO-kollektivets medlemmar startar sitt arbetsliv betydligt 
tidigare än 25 år. Om personer jobbar från 18 år till 67 år, förlorar hen således 9 års inbetal-
ning till avtalspensionen. Med andra ord förlorar man betydande inbetalning till sin pension.

Vi vill att tjänstepensionen ska betalas in under arbetstagarens hela verksamma arbetstid 
och att ta bort åldersgränsen i avtalspensionen.

Fördelen med förslaget är att arbetstagaren får en pension som är tillräckligt god att leva på.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att åldersgränsen i avtalspensionen tas bort och 

avtalspensionen betalas in för all inkomst oavsett ålder,
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att avtalspensionen betalas in månadsvis till Fora 

samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att inbetalningarna till Fora redovisas på lönespe-

cifikationerna varje månad.
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14.94
Inbetalningar till Fora
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
Fora administrerar de kollektivt avtalade försäkringarna till exempel AGS, TFA, AGB och 
TGL och är oberoende valcentral för Avtalspension SAF-LO. Omkring fyra miljoner männ-
iskor i 225 000 företag omfattas av Foras verksamhet.

I dag är regelverket för arbetsgivarnas inbetalningar till Fora bristfälligt. Under januari 
ska arbetsgivarna själva redovisa hur många anställda de har haft föregående år och den 
totala lönesumman för dem. Under februari får företagen efter Foras sammanställningar 
reda på summan de ska betala in och det kommande årets preliminära summa baserat på 
företagets egna uppgifter.

Systemet har ett antal svagheter, vilket ombudsmän som arbetar med till exempel lö-
nefrågor eller undersöker om företagen verkligen betalat in sina avtalspremier, kan berätta 
om. Det innebär att inbetalningarna till Fora kan innehålla stora brister och exempelvis 
att företag som går i konkurs under perioden fram till nästa års inbetalning aldrig betalat 
någon del i systemet. 

Efter januari 2019 ska alla företag betala in löneskatt per individ och månad. Skattesystemet 
och redovisningen är uppbyggt kring de rutinerna nu och det borde också framöver kunna 
gälla inbetalningar till Fora.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO under kongressperioden ska inleda diskussioner med Svenskt Näringsliv om att in-

betalningar till Fora-systemet ska ske per månad och individ.

14.95
Avtalspension ska synas i lönebeskedet 
Elektrikerförbundet verksamhetskrets 1
I dagsläget är det alldeles för få som har koll om ens arbetsgivare betalar in ens avtalspension. 
Det i samband med att det finns många företag som fuskar och inte betalar in avtalspensio-
nen är ingen bra kombination. 

För att underlätta för våra medlemmar att ha koll på detta borde avtalspensionen som 
betalas in redovisas varje månad på ens lönebesked. Enkelt för arbetsgivare att göra och fö-
retag som fuskar blir lättare att upptäcka. 

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO verkar för att avtalspensionen ska redovisas på ens lönebesked varje månad.
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14.96
Avtalspension i lönebeskedet
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
I dagsläget är det få som har koll på om arbetsgivare betalar in avtalspensionen, att det finns 
företag som avstår att betala premien till avtalspensionen är ingen bra kombination. 

För att skapa förutsättningar för våra medlemmar och potentiella medlemmar att få 
kunskap om detta borde avtalspensionen redovisas varje månad på lönebeskedet. Enkelt för 
arbetsgivare att göra och det blir tydligt när företagen inte redovisar detta.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO verkar för att avtalspensionen ska redovisas på lönebeskedet varje månad.

14.97
Avtalspension ska synas i lönebeskedet
Kommunalarbetareförbundet avd Stockholms län, Handelsanställdas förbund avd 20 
Stockholm
I dagsläget är det alldeles för få som har koll på om arbetsgivaren betalar in avtalspension. 
Det i samband med att det finns många företag som fuskar och inte betalar in avtalspensio-
nen, vilket inte är en bra kombination. 

För att underlätta för våra medlemmar att ha koll på detta borde avtalspensionen som 
betalas in redovisas varje månad på lönebeskedet. Det borde vara enkelt för arbetsgivare att 
göra och det skulle bli lättare att upptäcka företag som fuskar med detta. 

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO verkar för att det ska vara lagkrav att arbetsgivaren ska utge lönespecifikation (be-

handlas under dagordningspunkt 14.a) samt
att LO verkar för att avtalspensionen ska redovisas på lönebeskedet varje månad.

14.98
Pensionsavsättningar
Byggnadsarbetareförbundet region Norrbotten
Premieberäkning per månad i stället för per år. I dagsläget betalar arbetsgivaren in en pre-
mie på 4,5 procent för årslön upp till 7,5 inkomstbasbelopp. På all överstigande del avsätts 
30 procent som pension. Detta avtal bör förhandlas om och räknas per månad i stället. Det 
skulle gagna stora delar av LO-kollektivet och höja pensionen för många.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO ska verka för att omförhandla avtalspension SAF-LO, på utbetald bruttolön som varje 

månad överstiger 7,5 inkomstbasbelopp ska arbetsgivaren betala 30 procent i pensions-
avgift för den överstigande delen.
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14.99
Obligatoriskt återbetalningsskydd på avtalspensionen
Handelsanställdas förbund avd 11 Örebro
Återbetalningsskydd, det vill säga att din inbetalda avtalspension betalas till dina förmåns-
tagare om något händer dig, är i dag inte obligatoriskt utan ett val du måste göra.

Många har inte kunskap om detta och det är ofta inte det första man tänker på att ändra 
när man får sambo eller barn.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO ska driva frågan om ett obligatoriskt återbetalningsskydd från första inbetalda kro-

nan.

14.100
Återbetalningsskydd Fora
Byggnadsarbetareförbundet region Väst
Som det är nu så måste man göra ett aktivt val om man vill ha återbetalningsskydd på Fora. 
Om man inte gör detta val så kan ens efterlevande gå miste om en hel del pensionspengar 
som hen tjänat in under tiden hen har jobbat.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att det ska vara ifyllt ifrån början att man vill ha återbetalningsskydd, så man i stället får 

göra ett aktivt val om man inte vill ha detta.

14.101
Automatiskt återbetalningsskydd!
Handelsanställdas förbund avd 36 Uppsala
De arbetsgivare som tecknat kollektivavtal betalar även in pengar till de anställdas framtida 
pension. Detta innebär även för en deltidsanställd LO-förbundsmedlem ganska många tu-
senlappar per år. Cirka 10 000 kronor per år är ingen ovanlighet. Det innebär mycket pengar 
efter ett halvt arbetsliv, för att inte tala om efter ett helt arbetsliv. Det kan i slutänden handla 
om över en miljon kronor inklusive avkastning.

Om den anställde avlider innan avtalspensionen hunnit betalas ut måste den anställde 
ha valt till ett återbetalningsskydd för att undvika att hela sparkapitalet tillfaller de genera-
tionskamrater som inte heller valt återbetalningsskydd. Att välja till återbetalningsskyddet 
innebär att hela sparkapitalet betalas ut till den anställdes make/maka/sambo eller barn. Vi 
som fackförbund och även LO rekommenderar att de anställda väljer till återbetalningsskydd 
för att ge de efterlevande en ökad trygghet och ge efterlevande en större chans att kunna 
bo kvar i bostaden till exempel. Återbetalningsskyddet är en form av livförsäkring som inte 
kostar något utan endast innebär att den anställde inte får extra pengar i form av arvsvinst. 
Arvsvinsten uppgår för yngre anställda till endast några fåtal tiokronor per år, vilket är en 
försumbar summa. Om den anställde väntar med att välja till återbetalningsskyddet mitt 
i arbetslivet är risken stor att hälsodeklarationen inte blir godkänd och skyddet uteblir för 

”gamla” pengar.
För att underlätta för våra medlemmar och övriga anställda föreslår vi att återbetal-
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ningsskyddet ska vara automatiskt förvalt, men ska kunna väljas bort för den som absolut 
inte vill ha det. Det har inneburit stora tragedier för alltför många anställdas efterlevande 
när det uppdagats att den avlidne ej valt till återbetalningsskydd, men förmodligen skulle 
gjort det om denne fått information om hur det fungerar. I till exempel avtalspensionerna 
KAP-KL och AKAP-KL är återbetalningsskyddet automatiskt förvalt men kan väljas bort! 
Varför ska inte alla LO-förbundens medlemmar få samma trygghet för sina familjer som de 
Kommunalare som är anställda av kommuner, landsting och regioner?

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO ska verka för att återbetalningsskyddet ska vara automatiskt förval i avtalspensio-

nerna och att möjlighet ska finnas att välja bort det för den som absolut inte vill ha det.

14.102
Avtalspensionen viktigare för varje år!
Handelsanställdas förbund avd 36 Uppsala
Vi kan konstatera att avtalspensionen blir viktigare för alla anställda den dag det är dags för 
pension än den någonsin varit. Enligt många bedömare kommer avtalspensionen att utgöra 
ungefär en tredjedel av den totala pensionen för morgondagens pensionärer. De som har av-
talspension på sin arbetsplats behöver göra flera olika val i samband med det. Val som påver-
kar pensionens storlek och tryggheten för de efterlevande vid dödsfall mer än de flesta har 
en aning om innan det är för sent att påverka. De flesta (drygt 50 procent) som omfattas av 
avtalspension har inte gjort något val alls trots att de får brev med uppmaning att göra val 
när de första gången börjar omfattas av avtalspensionen.

1998 valde fackföreningsrörelsen med LO i spetsen att starta ett eget nytt pensionsför-
valtningsbolag tillsammans med Folksam. Ett pensionsförvaltningsbolag som har till enda 
uppgift att ge de som väljer att spara avtalspensionen i bolaget en så bra avkastning som 
möjligt och samtidigt ta hänsyn till etik, miljö och arbetares villkor och rättigheter i de fö-
retag som pensionspengarna investeras i.

Det borde vara en självklarhet att de som inte gör ett aktivt val för sin avtalspension får 
sina pengar placerade i fackets eget pensionsförvaltningsbolag! Det är ju medlemmarna i 
facket som äger bolaget! I stället är det så att de som inte gör ett aktivt val får sina pengar 
placerade i AMFs traditionella pensionsförsäkring. Vårt eget bolag garanterar att inga pri-
vata vinstintressen ska gödas med medlemmarnas pensioner! Dessutom innebär investering 
i AMF att vi låter arbetsgivarna ha störst inflytande över i vilka företag pensionspengarna 
ska investeras. Det innebär väldigt liten hänsyn till våra fackliga kamraters villkor och rät-
tigheter i andra länder.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO aktivt arbetar för att förhandla med berörda motparter angående de olika avtals-

pensionerna på marknaden där LO är part, så att vårt eget pensionsförvaltningsbolag 
Folksam LO Pension fondförsäkring blir ickevalsalternativet.
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14.103
En förstärkt avtalspension 
Pappersindustriarbetareförbundet
Det är positivt att LO genom den facklig politiska samverkan arbetar för höjda pensioner. 
Målsättningen med dagens pensionssystem att kunna ge pension motsvarande 70 procent 
av tidigare inkomst är långt ifrån en realitet. 

Enligt Svenska Pappersindustriarbetareförbundet (Pappers) borde det vara en viktig val-
fråga för Socialdemokraterna att driva på för höjda pensioner. Goda pensioner är en viktig 
förutsättning för tilltron till vårt välfärdssamhälle. Den som arbetat ett helt yrkesliv ska 
kunna få en fin tid som pensionär. Det är hög tid för Socialdemokraterna att inse att det är 
dags att bryta pensionsöverenskommelsen och mer aktivt arbeta för höjda pensioner. Pappers 
tror tyvärr att Socialdemokraterna saknar den politiska viljan att lämna pensionsöverens-
kommelsen. Vidare är de nuvarande parlamentariska förutsättningarna för att säkerställa 
en godtagbar ålderspension dåliga. Enligt Pappers var det en allvarlig missbedömning från 
arbetarrörelsen att godta höjda pensionsåldrar utan tillräckliga garantier för att övriga åt-
gärder införs – som i realiteten är en förutsättning för reformens genomförande. Det mest 
troliga utfallet är att några andra åtgärder inte kommer att komma till stånd och att arbetare 
kommer att få leva under allt knappare förhållanden som pensionärer. 

Pappers anser att arbetarrörelsen behöver förhålla sig till denna realitet och att avtals-
pensionerna därmed behöver stärkas betydligt. Då möjligheterna att påverka politiken sy-
nes vara mycket begränsade behöver vi påverka våra avtalspensioner. Enligt Pappers behöver 
detta ske på två sätt. Förvaltningsavgifterna inom avtalspensionssystemet är redan låga men 
avgifterna behöver sänkas ytterligare. Viktigast är dock att öka avsättningen till avtalspen-
sionen för lönedelar upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp. Den nuvarande nivån på avsätt-
ning om 4,5 procent är för låg. I första hand behöver denna förändring ske inom ramen för 
Avtalspension SAF-LO i stället för i förbundsvisa lösningar. Förbundsvisa lösningar tenderar 
att ge högre pension för mansdominerade förbund utan motsvarande förbättringar för hela 
LO-kollektivet. Nivån på avsättningar för lönedelar upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp 
bör i vart fall höjas till 8 procent. Vidare är det viktigt att inbetalningarna till avtalspensio-
nen baserar på all lön, oavsett ålder vid intjänande. 

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO verkar för att inbetalning till avtalspensionen baseras på all lön, oavsett ålder vid 

intjänande,
att LO verkar för att avsättningen till avtalspensionen för lönedelar upp till och med 7,5 in-

komstbasbelopp ökas till 8 procent samt
att LO verkar för att avgifterna för avtalspensionen minskas.
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Utlåtande motionerna 14.86–14.96, 14.97 (att-sats 2), 14.98–14.103 och 
18.31 (att-sats 3) 

14.86

att högre avsättning görs till avtalspensionen.

14.87

att LO verkar för att införa avsättning till avtalspensionen på varje intjänad krona oavsett ålder.

14.88

att LO verkar för att avtalspensionen mellan SAF-LO höjs samt

att LO verkar för att avtalspensionen mellan SAF-LO betalas in från första arbetade timme.

14.89

att när man blir anställd på ett företag där LO-försäkringar gäller, efter sin 18-årsdag, så ska arbetsgivaren 

börja sätta in pengar till avtalspension från första dagen.

14.90

att LO ska verka för att alla förbund ska ha likvärdigt pensionsavtal SAF-LO samt

att intjänandet till pensionen sker från första intjänandekronan och inte från 25-årsdagen.

14.91

att inbetalningarna till tjänstepensionen fortsätter efter 65 år om arbetstagaren fortsätter i arbete.

14.92

att arbeta om systemet för tjänstepension, insättningar och möjlighet till uttag, till att i stället för att ha en 

ålder för pension se ett arbetsliv som ett visst antal år.

14.93

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att åldersgränsen i avtalspensionen tas bort och avtalspensionen 

betalas in för all inkomst oavsett ålder,

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att avtalspensionen betalas in månadsvis till Fora samt

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att inbetalningarna till Fora redovisas på lönespecifikationerna 

varje månad.

14.94

att LO under kongressperioden ska inleda diskussioner med Svenskt Näringsliv om att inbetalningar till Fora-

systemet ska ske per månad och individ.

14.95

att LO verkar för att avtalspensionen ska redovisas på ens lönebesked varje månad. 
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14.96

att LO verkar för att avtalspensionen ska redovisas på lönebeskedet varje månad.

14.97

att LO verkar för att avtalspensionen ska redovisas på lönebeskedet varje månad.

14.98

att LO ska verka för att omförhandla avtalspension SAF-LO, på utbetald bruttolön som varje månad överstiger 

7,5 inkomstbasbelopp ska arbetsgivaren betala 30 procent i pensionsavgift för den överstigande delen.

14.99

att LO ska driva frågan om ett obligatoriskt återbetalningsskydd från första inbetalda kronan.

14.100

att det ska vara ifyllt ifrån början att man vill ha återbetalningsskydd, så man i stället får göra ett aktivt val 

om man inte vill ha detta.

14.101

att LO ska verka för att återbetalningsskyddet ska vara automatiskt förval i avtalspensionerna och att möjlig-

het ska finnas att välja bort det för den som absolut inte vill ha det.

14.102

att LO aktivt arbetar för att förhandla med berörda motparter angående de olika avtalspensionerna på mark-

naden där LO är part, så att vårt eget pensionsförvaltningsbolag Folksam LO Pension fondförsäkring blir 

ickevalsalternativet.

14.103

att LO verkar för att inbetalning till avtalspensionen baseras på all lön, oavsett ålder vid intjänande,

att LO verkar för att avsättningen till avtalspensionen för lönedelar upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp 

ökas till 8 procent samt

att LO verkar för att avgifterna för avtalspensionen minskas.

18.31

att den nedre åldersgränsen för intjänandetiden ska tas bort (behandlas under dagordningspunkt 14.f).

I motionerna 14.86, 14.88 första att-satsen och 14.103 andra att-satsen ställs krav på att avsätta mer av 

löneutrymmet för att höja avsättningarna till avtalspensionen. LOs styrelse anser att det är oroväckande att 

pensionsnivåerna riskerar att bli för låga för dem som inte orkar arbeta de extra år som krävs. Ökade avsätt-

ningar till pensionen är därför nödvändiga som ett komplement till andra åtgärder, exempelvis förbättrade 

arbetsvillkor och större möjligheter till sjukersättning för dem som inte orkar ända fram. LOs styrelse anser 

dock att det är en höjning av avgiften till inkomstpensionen som ska prioriteras. Intjänandet i inkomstpen-

sionen omfattar alla som arbetar och det är därför mer rättvist än att höja avgiften till avtalspensionen. En 

höjning av denna skulle i stället öka pensionsklyftan mellan de som omfattas av en avtalspension och de som 
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inte gör det. Dessutom anser LOs styrelse att det just nu är mer prioriterat att avsätta löneutrymme för att 

ändra villkoren om åldersgränser i avtalspensionen.

I motionerna 14.87, 14.88 andra att-satsen, 14.93 första att-satsen och 14.103 första att-satsen ställs krav 

på att intjänande till Avtalspension SAF-LO ska ske från första till sista kronan, det vill säga under hela den 

yrkesverksamma tiden utan några åldersgränser vare sig uppåt eller nedåt. I motion 14.89 vill motionären 

att inbetalningarna ska börja vid 18 års ålder, i motionerna 14.90 andra att-satsen och 18.31 tredje att-satsen 

vill motionären att den nedre åldersgränsen för intjänande ska tas bort och i motion 14.91 vill motionären 

att inbetalningarna ska fortsätta efter 65 års ålder. LO-kongresserna 2008, 2012 och 2016 biföll kravet på 

att avtalspension ska betalas in under hela anställningstiden oberoende av ålder. Detta har således funnits 

med som ett av de prioriterade kraven i de förhandlingar som LO under denna tid vid olika tillfällen haft med 

Svenskt Näringsliv. Kravet fanns därför även med i LO-samordningen för 2020 och i de gemensamma förhand-

lingar som LO slutförde i december 2020. Förhandlingarna resulterade i en överenskommelse som sänker 

intjänandeåldern i Avtalspension SAF-LO från 25 år till 22 år under en 3-årsperiod. LOs styrelse anser dock att 

kravet på inbetalning till avtalspensionen under hela anställningstiden, även före 18 års ålder, är fortsatt prio-

riterat och ska finnas med i framtida förhandlingar om Avtalspension SAF-LO.

I motion 14.90 första att-satsen vill motionären att alla förbund ska ha ett likvärdigt pensionsavtal. 

Motionären menar att den möjligheten som finns i Avtalspension SAF-LO, att varje förbund utöver grundpla-

nen kan förhandla fram extra avsättningar, ska tas bort så att pensionen blir likvärdig för alla. LOs styrelse 

instämmer med motionären att det är problematiskt att det i många av de kvinnodominerade branscherna 

finns små möjligheter att ta av löneutrymmet för att förhandla fram extra avsättningar till avtalspensionen. 

LOs styrelse menar dock att problemet med för låga pensioner främst måste lösas genom ökade avsättningar 

till inkomstpensionen, i kombination med förbättringar i grundplanen för Avtalspension SAF-LO. LOs styrelse 

anser därför att möjligheten till förbundsvisa extraavsättningar till avtalspensionen ska finnas kvar.

I motion 14.92 ställs krav på att avtalspensionen ska arbetas om till att i stället för att ha en ålder för pen-

sion se ett arbetsliv som ett visst antal år. Motionären föreslår således att vi ska gå tillbaka till en förmånsbe-

stämd tjänstepension där det utgår en förmån i form av en fastställd procent av slutlönen efter ett visst antal 

års intjänande. I ett sådant system brukar förmånen, vid full intjäning, vara cirka tio procent av slutlönen. När 

man tjänat in förmånen kan den inte bli högre, även om man fortsätter arbeta. Fortsatt arbete kanske krävs 

för att det inte går att ta ut allmän pension förrän senare eller för att nivån på den allmänna pensionen ska bli 

rimlig. Under denna fortsatta arbetstid kommer, i ett förmånsbestämt system, avtalspensionen inte bli högre 

trots flera års ytterligare arbete. I den premiebestämda avtalspensionen ger i stället all arbetad tid avsätt-

ningar till pensionen. I Avtalspension SAF-LO och Gemensam tilläggspension (GTP) är det i dag begränsat till 

intjäning mellan 25–65 år (40 år) men LOs ambition är att ändra villkoren så att intjäning kan ske oberoende 

av ålder. Redan i dag, med 40 år, ger den premiebestämda pensionen ett pensionsbelopp som motsvarar 

cirka 18 procent av slutlönen. LOs styrelse anser därför att det premiebestämda system som finns i dag i form 

av Avtalspension SAF-LO och GTP ska behållas.

I motionerna 14.93 andra att-satsen och 14.94 ställs krav på att avtalspensionen ska betalas in månadsvis 

och i motion 14.98 ställs krav på att avtalspensionen ska beräknas och betalas in månadsvis. LO-kongressen 

2008 biföll kravet på att införa månadsvisa premiebetalningar i Avtalspension SAF-LO. Detta har således fun-

nits med som ett av de prioriterade kraven i de förhandlingar som LO sedan dess vid olika tillfällen haft med 

Svenskt Näringsliv. Kravet fanns därför även med i LO-samordningen för 2020 och i de gemensamma förhand-

lingar som LO slutförde i december 2020. Förhandlingarna resulterade i en överenskommelse som innebär att 

månadsvis beräkning, inbetalning och överföring av avtalspensionen införs från och med den 1 januari 2023. 
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I motionerna 14.93 tredje att-satsen, 14.95, 14.96 och 14.97 ställs krav på att LO ska verka för att inbetal-

ningarna till avtalspensionen ska redovisas på lönespecifikationerna varje månad. LOs styrelse anser att det 

finns stora fördelar med att redovisa de pensionsinbetalningar som görs till Fora och Pensionsvalet på löne-

beskeden. Det är tyvärr alltför många som inte läser och kontrollerar de pensionsbesked som valcentralerna 

skickar ut en gång om året. En sådan redovisning kan dessutom vara ett sätt att säkerställa att arbetsgivaren 

faktiskt gör de pensionsinbetalningar som följer av kollektivavtalet. LOs styrelse anser dock att frågan om 

en sådan redovisning inte kan förhandlas av LO gentemot Svenskt Näringsliv och KFO, utan är en kollektivav-

talsfråga som varje LO-förbund måste driva gentemot sina respektive motparter. Detta krav fanns därför även 

med som ett samordnat krav i förbundens avtalsförhandlingar för 2020 och har resulterat i överenskommel-

ser inom de flesta avtalsområden. 

I motionerna 14.99, 14.100 och 14.101 ställs krav på obligatoriskt återbetalningsskydd i avtalspensionen. I 

dag är regeln sådan, i både Avtalspension SAF-LO och Gemensam tjänstepension LO-KFO (GTP), att den som 

vill ha återbetalningsskydd måste välja till det. Anledning till detta är att alla inte behöver ett återbetalnings-

skydd. Det kan vara en trygghet för den som har familj och en stor försörjningsbörda. För den som är ensam-

stående utan barn är ett återbetalningsskydd, rent ekonomiskt, ett dåligt alternativ. Den som har återbetal-

ningsskydd minskar sin egen pension med 5–15 procent, beroende på vid vilken ålder det väljs till, eftersom 

man går miste om de arvsvinster som annars läggs till pensionen. Eftersom det är den försäkrades livssitua-

tion och egna val utifrån den som ska styra valet gällande återbetalningsskydd, så rekommenderar inte hel-

ler LO vare sig det ena eller det andra. En felaktig rådgivning kan få stora ekonomiska konsekvenser för den 

försäkrade. LOs styrelse anser därför att återbetalningsskyddet inte ska vara obligatoriskt utan valfritt.

I motion 14.102 anser motionären att LO ska förhandla med Svenskt Näringsliv och KFO om att det ska vara 

Folksam-LO Pension som ska vara ickevals-alternativ i Avtalspension SAF-LO och GTP. Motionären menar att 

nuvarande ickevals-alternativ göder privata vinstintressen och tar liten hänsyn till etik, miljö och arbetares 

villkor och rättigheter. Vilket bolag som ska vara ickevals-alternativ beslutas gemensamt av de avtalsslutande 

parterna. I samband med de senaste anslutningarna av valbara bolag i avtalspensionsplanerna har parterna 

gemensamt pekat ut AMF Pension (Avtalspension SAF-LO) och Folksam Liv (GTP) som ickevals-alternativ. LOs 

styrelse delar inte motionärens uppfattning att nuvarande ickevals-alternativ göder privata vinstintressen. 

Både AMF Pension och Folksam Liv är icke vinstutdelande bolag där hela överskottet går tillbaka till spararna. 

LO har som ägare och styrelserepresentanter i dessa båda samma inflytande som i Folksam-LO Pension och 

ställer samma krav där avseende hur pensionsspararnas pengar placeras. LOs styrelse anser att ickevals-alter-

nativet ska vara en traditionell försäkring med garanti, lägre risk och god avkastning, i stället för en fondför-

säkring med högre risk som kräver att individen måste göra aktiva placeringsval. En icke-väljare är typiskt sett 

inte aktiv. LOs styrelse anser därför att AMF Pension och Folksam Liv lämpar sig bäst som ickevals-alternativ.

I motion 14.103 tredje att-satsen ställs krav på att LO ska verka för sänkta avgifter för avtalspensionen. 

LOs styrelse delar motionärens uppfattning att låga avgifter är en viktig del i arbetet med att höja pensio-

nerna. Anslutningen av valbara pensionsbolag i de båda pensionsplanerna Avtalspension SAF-LO och GTP ger 

parterna möjlighet till en årlig översyn av anslutningsvillkoren. LOs styrelse anser att kravet på sänkta avgif-

ter ska vara prioriterat i den årliga anslutningsöversynen.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att  anse motionerna 14.87, 14.88 (att-sats 2), 14.90 (att-sats 2), 14.91, 14.93, 14.94, 14.95, 14.96, 14.97 (att-

sats 2), 14.98, 14.103, 18.31 (att-sats 3) besvarade samt

att  avslå motionerna 14.86, 14.88 (att-sats 1), 14.89, 14.90 (att-sats 1), 14.92, 14.99, 14.100, 14.101, 14.102.
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14.g Bemanning

14.104
Förbjud bemanningsföretag
Byggnadsarbetareförbundet region Väst
Förbjud bemanningsföretag.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att bemanningsföretag förbjuds.

14.105
Avskaffa bemanningsföretagen
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
LO-medlemmarna vet mycket väl hur det är att leva med ständig prispress, försämrade ar-
betsvillkor och otrygga anställningar. Vår kollektiva styrka slås sönder av bemanningsföre-
tag, det blir svårare att kämpa för bättre arbetsvillkor och löner. De anställda får betala ett 
högt pris med livet som insats. Utan anställningstrygghet blir det svårare att försvara en 
bra arbetsmiljö.

Våra erfarenheter kommer utifrån vår vardag som byggnadsarbetare, men våra fackliga 
kamrater inom alla LOs förbund vittnar om att samma katastrofala situation råder inom 
deras avtalsområden. 

Utöver detta, så bidrar företeelsen uthyrning av arbetskraft, till att man betraktar arbe-
tare som en handelsvara, som slit och släng, i stället för en värdefull och långsiktig resurs 
för företagens utveckling och framgång. Utifrån ett gott företagande bör sammansvetsade 
arbetslag och teamarbete vara en tillgång i företagen. 

Alla är med och utvecklar företaget i stället för att skapa en företagskultur där den an-
ställde inte känner sig ha något värde och är utbytbar. Den positiva motsatsen är att bedriva 
en personalpolitik som syftar till ett långsiktigt kunskapsuppbyggande i företagen.

Otaliga är också exemplen på att bemanningsföretag utnyttjar visstidsanställningar och 
att de marknadsför sig med argumenten, att de som inte håller måttet eller inte passar in 
kan bytas ut på dagen. 

Företeelsen med inhyrd personal hotar solidariteten, arbetare ställs mot arbetare. Det 
utvecklas A-lag och B-lag. Vi har till och med C-lag på arbetsmarknaden. Systemet leder till 
att arbetsgivarna kan tysta anställda och fackligt aktiva, som använder sig av sin rättighet 
att lyfta fram missförhållanden. 

Det är svårt att stoppa försämringar för arbetstagarna när en del av arbetskraften är dag-
lönare och kan tvingas gå från arbetet utan varsel och utan egentliga förhandlingar. 

Utan anställningstrygghet så är kollektivet svagare helt enkelt. Det är rent ohederligt 
att acceptera ett sådant system, där arbetstagarna ska vara ett gummiband för marknadens 
konjunkturer. Ett gummiband som sträcks ut tills det brister för arbetarkollektivet.

Att vi vill begränsa systemet med bemanningsföretag innebär inte att vi ska sluta för-
svara de som arbetar på dessa uthyrningsföretag. Det är än viktigare att vi organiserar dem, 
att vi solidariserar oss med dem och kämpar för deras villkor.
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Vi föreslår att kongressen beslutar 
att i lagstiftningen förbjuda privat uthyrning och förmedling av arbetskraft samt
att driva kravet på att avskaffa bemanningsföretag med inhyrd personal.

14.106
Förbjud uthyrning av arbetskraft för varaktiga behov
Byggnadsarbetareförbundet
LO-medlemmarna vet mycket väl hur det är att leva med ständig prispress, försämrade ar-
betsvillkor och otrygga anställningar. 

Vår kollektiva styrka slås sönder av bemanningsföretag och det blir svårare att kämpa 
för bättre arbetsvillkor och löner. De anställda får betala ett högt pris med livet som insats. 
Utan anställningstrygghet blir det svårare att försvara en bra arbetsmiljö. Våra erfarenheter 
kommer utifrån vår vardag som byggnadsarbetare, men våra fackliga kamrater inom alla 
LOs förbund vittnar om att samma katastrofala situation råder inom deras avtalsområden.

Utöver detta, så bidrar företeelsen uthyrning av arbetskraft, till att man betraktar arbe-
tare som en handelsvara, som slit och släng, i stället för en värdefull och långsiktig resurs 
för företagens utveckling och framgång. Utifrån ett gott företagande bör sammansvetsade 
arbetslag och teamarbete vara en tillgång i företagen. Alla är med och utvecklar företaget, i 
stället för att skapa en företagskultur där den anställde inte känner sig ha något värde och 
är utbytbar.

Den positiva motsatsen är att bedriva en personalpolitik som syftar till ett långsiktigt 
kunskapsuppbyggande i företagen. Otaliga är också exemplen på att bemanningsföretag 
utnyttjar visstidsanställningar och att de marknadsför sig med argumenten, att de som inte 
håller måttet eller inte passar in kan bytas ut på dagen. Företeelsen med inhyrd personal ho-
tar solidariteten, arbetare ställs mot arbetare. Det utvecklas A-lag och B-lag. Vi har till och 
med C-lag på arbetsmarknaden. Systemet leder till att arbetsgivarna kan tysta anställda och 
fackligt aktiva, som använder sig av sin rättighet att lyfta fram missförhållanden.

Det är svårt att stoppa försämringar för arbetstagarna när en del av arbetskraften är dag-
lönare och kan tvingas gå från arbetet utan varsel och utan egentliga förhandlingar. Utan 
anställningstrygghet så är kollektivet svagare helt enkelt. Det är rent ohederligt att acceptera 
ett sådant system, där arbetstagarna ska vara ett gummiband för marknadens konjunkturer. 
Ett gummiband som sträcks ut tills det brister för arbetarkollektivet.

Att vi vill förbjuda systemet med bemanningsföretag innebär inte att vi ska sluta försvara 
dem som arbetar på dessa uthyrningsföretag. Det är än viktigare att vi organiserar dem, att 
vi solidariserar oss med dem och att vi kämpar för deras villkor.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO aktivt arbetar för att förbjuda anlitande av bemanningsföretag till bestående och 

varaktiga arbetsuppgifter.
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14.107
Inhyrd arbetskraft
Handelsanställdas förbund avd 20 Stockholm
Behovet av att använda bemanningsföretag kan alltid diskuteras men att de kan ta över ett 
helt företag eller att 30–40 procent av de anställda är inhyrda varje dag år in och år ut, kan 
vi inte acceptera.

Ett företag kan alltid sälja sitt företag till ett annat, men att de kan sälja ut sin anställda 
personal och byta ut dem mot ett bemanningsföretag ska inte vara möjligt. Likaså att man 
tar in bemanning som en permanent lösning i stället för att anställa sin egen personal ska 
vara omöjligt regelmässigt.

Vi anser också att det ska finnas en tydlig skyldighet för arbetsgivare att förhandla om 
inhyrning av personal där lokal facklig organisation får vetorätt mot inhyrning som bryter 
mot reglerna. Vi anser att regelverket kan tillåta att hyra in personalbemanning, till exempel 
vid tillfälliga arbetstoppar och vid semestertider eller vid säsong av kortare art.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att inhyrning av arbetskraft ska regleras i lagar,
att inhyrning av arbetskraft inte ska kunna göras för längre tid,
att lokal facklig organisation får vetorätt mot inhyrning som bryter mot regelverken samt
att inhyrning av arbetskraft inte får utgöra majoriteten av personalstyrkan på arbetsplatsen.
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Utlåtande motionerna 14.104–14.107

14.104

att bemanningsföretag förbjuds.

14.105

att i lagstiftningen förbjuda privat uthyrning och förmedling av arbetskraft samt

att driva kravet på att avskaffa bemanningsföretag med inhyrd personal.

14.106

att LO aktivt arbetar för att förbjuda anlitande av bemanningsföretag till bestående och varaktiga arbetsupp-

gifter.

14.107

att inhyrning av arbetskraft ska regleras i lagar,

att inhyrning av arbetskraft inte ska kunna göras för längre tid,

att lokal facklig organisation får vetorätt mot inhyrning som bryter mot regelverken samt

att inhyrning av arbetskraft inte får utgöra majoriteten av personalstyrkan på arbetsplatsen.

Bemanningsföretag blev tillåtet på svensk arbetsmarknad 1992 och LO-förbunden tecknade det första kol-

lektivavtalet 2000. Detta gjordes enligt historiebeskrivningarna med stor vånda, men dåvarande LO-styrelse 

ansåg att de inte kunde lämna den gruppen av anställda på svensk arbetsmarknad utan det viktiga skydd 

som kollektivavtalet utgör. Med det sa LO också, att detta är en fråga som parterna på svensk arbetsmarknad 

är bäst på att hantera och det ska göras utan statens inblandning.

Bemanningsbranschen är en inkörsport på arbetsmarknaden och en viktig kugge i många branschers per-

sonalförsörjning. Styrelsen är väl medveten om de problem som finns i bemanningsbranschen. Styrelsens 

uppfattning är dock, att regleringar för hur bemanningsföretag får verka i olika branscher ska regleras i för-

handlingar mellan parterna i respektive bransch. Enligt våra långsiktiga gemensamma mål är vi överens om 

att vi gemensamt ska motverka användandet av in- och uthyrning för ett arbetskraftsbehov av mer permanent 

karaktär.

Styrelsens bärande princip är att stärka arbetstagarnas ställning genom att reglera anställningsvillkor i 

kollektivavtal i stället för att gå till staten och efterfråga lagstiftning, som dessutom kan förändras vid näst-

kommande riksdagsval.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att  avslå motionerna 14.104, 14.105, 14.106, 14.107.
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14.108
Likabehandling inhyrda konsulter gentemot ordinarie personal på kundföretag
Industrifacket Metall avd 3 Norra Västerbotten
I dag råder stora problem för bemanningsanställda som hyrs ut till kundföretag i likabehand-
ling på arbetsplatsen, eftersom det väldigt ofta råder stora oklarheter kring vad som räknas 
och inte räknas som allmänna anställningsvillkor. 

Olika behandling förekommer alltifrån att inhyrda konsulter tvingas jobba med annan 
sämre skyddsutrustning än företagens ordinarie anställda till att de inte får tillgång till par-
keringsplats i anslutning till kundföretaget på samma villkor som företagets egna anställda. 
Det förekommer också att kundföretag likställer sina inhyrda konsulter med entreprenörer 
och på olika sätt diskriminerar den inhyrde konsulten gentemot sina egna anställda. 

Enligt lag (2012:854) om uthyrning av arbetstagare, 11 § får inte olikbehandling mellan 
ordinarie anställda och inhyrd personal för bemanning ske. Bemanningsavtalet behandlar 
i dag inte kundföretagens skyldighet att se till att likabehandling sker i enlighet med be-
fintliga lagar. 

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att det i avtalet ska förtydligas gällande arbetsgivarens skyldighet att tillse att likabehand-

ling hos kundföretag av anlitade bemanningskonsulter sker i enlighet med lag (2012:854) 
om uthyrning av arbetstagare 11 §.

14.109
Lönegaranti, Bemanningsavtalet
Industrifacket Metall avd 3 Norra Västerbotten
Många avtal inom industrin har en lägstanivå på vilken lön arbetstagaren kan få. I 
Bemanningsavtalet är denna summa garantilön, det vill säga den lägsta ersättningen den 
anställde kan ha som inte är utbokad eller det lägsta genomsnittliga förtjänstläget (GFL) en 
anställd kan vara uthyrd för.

Vi anser att garantilönen i Bemanningsavtalet är alldeles för låg, eftersom den ersättningen 
kan påverka bland annat nivån på sjuklön, a-kassa samt utbildning på bemanningsföretaget. 
Den anställde kan inte påverka vilka uppdrag hen får. Den anställde kan inte välja om hen 
bara får garantilön.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att höja nivån på garantilönen till en rimlig nivå.
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14.110
Lönegaranti, Bemanningsavtalet
Industrifacket Metall avd 3 Norra Västerbotten
I Bemanningsavtalet är den lägsta ersättningen som en anställd kan ha garantilön. Det är 
den ersättningen som den anställde har antingen när hen inte är utbokad eller det lägsta 
genomsnittliga förtjänstläget hen kan vara uthyrd för. I Bemanningsavtalet finns det två 
nivåer på garantilön.

Vi tycker det är konstigt att det finns bemanningsföretag där alla ligger på den lägre er-
sättningen. Det är helt orimligt att ingen anses vara kvalificerad yrkesarbetare.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att det ska finnas en maxgräns på hur länge en anställd kan anses vara icke kvalificerad yr-

kesarbetare på garantilönenivå samt
att efter en rimlig tid ska den anställde automatiskt flyttas upp till den högre nivån på ga-

rantiersättning.

14.111
Motion angående garantilön
Industrifacket Metall avd 47 Östra Skåne
När garantilön infördes i Bemanningsavtalet sattes denna lön väldigt lågt. Om en anställd 
är hempermitterad under en något längre period kommer lönen bli så låg att det knappt går 
att leva på den.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att i Bemanningsavtalet, avsnitt 3, § 5 mom. 3 ersättas med följande text: ”Under tid då ar-

betstagaren inte är utbokad eller får lön enligt mom. 5, utges en garanti om: Garantilön 
ska vara 90 procent av genomsnittsförtjänsten de senaste tre månaderna. Vid beräkning 
av garantilön ska endast utbokad tid utgöra beräkningsgrund”.

14.112
Motion angående bibehållen helglön
Industrifacket Metall avd 47 Östra Skåne
I Bemanningsavtalet, avsnitt 5 Gemensamma regler, § 11 Helglön mom. 3 Helglönens storlek.

I de flesta avtal ersätts helglön med bibehållen lön. Så är det dock inte i Bemanningsavtalet. 
I stället ska ”helglönen utgör[a] arbetstagens personliga lön multipliceras med antalet ordina-
rie arbetstimmar per vecka, dividerat med 5,0” (avsnitt 5, § 11 mom. 3 i Bemanningsavtalet).

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att i Bemanningsavtalet, avsnitt 5, § 11 mom. 3 ersätts med följande text: att helglönens ut-

görs av genomsnittligt förtjänstläge GFL (T+P) senaste tremånadersperioden.
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14.113
Ökad avsättning deltidspension, Bemanningsavtalet
Industrifacket Metall avd 3 Norra Västerbotten
I Bemanningsavtalet 2017–2020 är det första gången vi hittar en avsättning till deltidspen-
sion. Vi anser att avsättningen i Bemanningsavtalet måste öka i samma takt som i andra 
avtal. Bemanningsavtalet ska vara neutralt.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att avsättningarna till deltidspension ska öka.

14.114
Gällande övertidsersättning vid utbokning hos flera kundföretag, Bemanningsavtalet av-
snitt 3, § 5, mom. 6
Industrifacket Metall avd 47 Östra Skåne
Våra medlemmar kan i dag skickas runt till flera kundföretag i veckan och sammanlagt ar-
beta mer än heltid, utan att för den skull få någon extra kompensation i form av övertids-
ersättning. Detta är orimligt och måste justeras.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att i Bemanningsavtalet, avsnitt 3, § 5, mom. 6, första meningen ändras till: Med övertid me-

nas all den tid då arbetstagaren inte är utbokad men arbetar, deltar i beordrad utbildning 
eller då arbetstagaren bokas ut på flera kundföretag som sammanlagt överstiger gällande 
heltidsmått.

14.115
Övertidsersättning, Bemanningsavtalet
Industrifacket Metall avd 3 Norra Västerbotten
Vid arbete hos fler än ett kundföretag på samma dygn som överstiger åtta timmar bör en 
övertidsersättning utgå från bemanningsföretaget till den anställde.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att övertidsersättning ska utgå vid sammanlagt utfört arbete mer än åtta timmar per dygn, 

mellan 00.00–24.00, hos fler än ett kundföretag.

14.116
Lägsta nivå semester, Bemanningsavtalet
Industrifacket Metall avd 3 Norra Västerbotten
I många avtal finns det ett så kallat ”balkongtillägg”, en summa som reglerar lägsta betalningen 
för en semesterdag. I dag finns det ingen lägsta nivå i Bemanningsavtalet och det kan få till 
följd att våra medlemmar kan få väldigt låg semesterersättning, till och med lägre än garantilön.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att införa en lägstanivå i Bemanningsavtalet för 

semesterersättning.
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14.117
Motion angående resekostnadsersättning
Industrifacket Metall avd 47 Östra Skåne
Bemanningsanställda har precis som flera LO-yrken, som till exempel byggnadsarbetare, 
inget fast driftställe. Detta omöjliggör ofta att man kan planera sina resor för en längre pe-
riod. Därför bör även bemanningsanställda ha rätt till reskostnadsersättning enligt nedan, 
vilket kan införas under 5 avsnitt, § 15 i Bemanningsavtalet.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att vid dagliga resor mellan arbetstagarens fasta bostad och arbetsplatsen utom arbetstiden 

utges reskostnadsersättning till berörd arbetstagare avseende ett minsta avstånd från 
bostaden om två kilometer enkel resväg samt

att maximal ersättning per dag enligt 1) och 2) nedan, tur och retur mellan bostaden 
och arbetsplatsen, kan högst uppgå till traktamentsnivån (från 345 kronor per dag). 
Reskostnadsersättning utges för resväg, enligt följande: 1) Vid körning med egen bil: 
Ersättning utges avseende resväg mellan arbetstagarens bostad och arbetsplats med kro-
nor/liter per kilometer 2) Vid resa med annat färdmedel än egen bil: Ersättning utges för 
styrkta kostnader för allmänna färdmedel eller av Skatteverket godkända schablonbelopp 
för andra fordon upp till ett högsta belopp om (enligt Skatteverkets regler godkänns ett 
schablonbelopp om 1/20 av värdet för ett periodkort (månadskort) per dag som avdrags-
gill kostnad för kollektiva färdmedel).

14.118
Ändrad ersättning vid permission
Industrifacket Metall avd 47 Östra Skåne
Reglerna för permission i Bemanningsavtalet är i många delar likt regler för permission i 
många andra branscher. En del som däremot skiljer sig, är skrivningar om beräknad ersätt-
ning för permission, eller rättare sagt, avsaknaden av skrivningar. På andra avtalsområden 
får man vid permission den lön en anställd skulle haft om man arbetat motsvarande tid.

I Bemanningsavtalet står det att en anställd ska ha ”bibehållen lön” under permissionen. 
På andra avtalsområden hade denna text varit tillräcklig men inom bemanningsbranschen 
uppstår valet för bemanningsföretaget att betala ut lägstalön enligt avtal, garantilön, istället 
för att den anställde skulle behålla den lön som hen för tillfället har genom genomsnittligt 
förtjänstläge (GFL).

Vi anser att om en anställd är berättigad till, och nyttjar, permission under en period där 
hen är uthyrd och uthyrningen även fortsätter på samma kundföretag direkt efter permis-
sionen så ska permissionsersättningen grunda sig på beräkning av det GFL.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att ersättning vid permission ska beräknas på ett genomsnitt av de före permissionen tre 

närmaste månadernas genomsnittliga förtjänstläge.
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14.119
Lönespecifikation, Bemanningsavtalet
Industrifacket Metall avd 3 Norra Västerbotten
Vi anser att det är ett måste att varje individ kan kontrollera att hen har fått rätt ersätt-
ningar vid löneutbetalningar. Det blir extra viktigt eftersom bemanningsanställda kan ha 
flera utbokningar på olika avtalsområden under samma månad. Det bör finnas någon form 
av regler hur en lönespecifikation ska se ut och vad den ska innehålla.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO verkar för att skapa regler för hur en lönespecifikation ska se ut och vad den ska inne-

hålla för uppgifter.

14.120
Likabehandling, Bemanningsavtalet
Industrifacket Metall avd 3 Norra Västerbotten
I bemanningslagen finns det en skrivning om likabehandling och vad allmänna anställ-
ningsvillkor är. Bemanningsavtalet bör stärkas upp med en tydligare beskrivning om vad 
som menas i kollektivavtalet.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att det införs en definiering vad allmänna anställningsvillkor är likt den som finns i beman-

ningslagen.

14.121
Gällande arbetstid och veckovis begränsningsperiod avsnitt 4 Arbetstider, § 8 mom. 2 samt 
avsnitt 3, § 5 mom. 2 i Bemanningsavtalet
Industrifacket Metall avd 47 Östra Skåne
Det har gjorts förändringar i Bemanningsavtalet gällande garantilön för varje icke utbokad 
timme, vilket var en positiv förändring. Dock har det uppstått ett problem med att företag 
verksamma i bemanningsbranschen rullar timmarna på fyra veckor per hel månad. Detta 
utifrån den skrivning som finns i Bemanningsavtalet avsnitt 4, § 8, mom. 2.

Det gör att våra medlemmar ibland blir uthyrda mer än 40 timmar per vecka och samti-
digt förlorar garantilön i en senare vecka i 4-veckorsperioden per månad. Detta hanterings-
sätt från företagen gör att de anställda likväl inte är garanterade lön för varje timme som 
de inte är uthyrda, det vill säga poängen med att avtalsförändringen försvann. Samtidigt är 
avsnitt 4, § 8 i Bemanningsavtalet, rörigt i sitt upplägg.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att i Bemanningsavtalet, avsnitt 4, § 8 ersättas med följande text: ”Ordinarie arbetstid upp-

går för heltidsanställd till 40 timmar/helgfri vecka. Efter lokal överenskommelse kan 
längre beräkningsperiod tillämpas. Under all tid då arbetstagaren är utbokad tillämpas 
det på den aktuella arbetsplatsen gällande arbetstidsbestämmelserna. Arbetstiden för-
läggs i enlighet med vad som gäller för motsvarande yrkesgrupper hos kunden. I de fall 
kundens verksamhet genom lag eller kollektivavtal är helt eller delvis undantagen från 
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nattarbetsförbudet är även motsvarande arbetsuppgifter som utförs av de utbokade ar-
betstagarna undantagna. Under de perioder då arbetstagaren inte är utbokad förläggs 
den ordinarie arbets- och utbildningstiden mellan 07.00 och 17.00, om inte annat över-
enskommes mellan arbetsgivaren och den lokala fackliga organisationen” samt

att avsnitt 3, § 5 mom. 2 sista meningen som börjar ”Beräkning av arbetstid [...]” ändras till: 
”Beräkning av garantin görs med utgångspunkt i ordinarie veckoarbetstid/helgfri vecka”.

14.122
Motion om ändring av ordinarie arbetstid och jourtidens förläggning
Industrifacket Metall avd 47 Östra Skåne
I dag står det i Bemanningsavtalet att en arbetsgivare bör meddela minst fem dagar i förväg 
om arbetstiden förläggning ska ändras. Verkligheten är dock att arbetstagare slussas med 
väldigt kort eller ingen varseltid. Detta innebär att det i praktiken är omöjligt att till exem-
pel vara en småbarnsförälder och samtidigt arbeta på ett bemanningsföretag.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att texten i Bemanningsavtalet, avsnitt 4, § 59, mom. 12: att mom. 12 tas bort och ersätts 

med följande text: Arbetsgivare ska utan dröjsmål lämna arbetstagare besked i fråga om 
ändring av den ordinarie arbetstiden och jourtidens förläggning. Vid förändring av ar-
betstiden från dagtid till skift/natt eller omvänt bör besked lämnas minst fjorton dagar 
i förväg. Besked ska dock lämnas minst fem dagar i förväg. Särskild hänsyn ska tas om 
väsentligt förändrad förläggning av arbetstid innebär stor olägenhet för den anställde 
beträffande barnomsorg eller liknande.

14.123
Motion angående att förflyttningstid ska beaktas som arbetstid
Industrifacket Metall avd 47 Östra Skåne
Det är inte reglerat i Bemanningsavtalet att det endast går att ha ett uppdrag per dag. Det 
är inte ovanligt att en anställd har flera korta uppdrag som dessutom kan vara på olika orter. 
Lön utbetalas enbart de timmar hen faktiskt utför arbete åt kundföretag.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att i Bemanningsavtalet, avsnitt 4, § 9, mom. 3 komplettera med texten: Förflyttningstid 

mellan arbete på olika objekt är att betrakta som arbetstid.

14.124
Arbetstidsförkortning, Bemanningsavtalet
Industrifacket Metall avd 3 Norra Västerbotten
Många avtal har någon form av arbetstidsförkortning för att reglera arbetstidsmåtten, i 
Bemanningsavtalet finns inte det.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att Bemanningsavtalet ska ha en egen form av arbetstidsförkortning.
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14.125
Tidbank, Bemanningsavtalet
Industrifacket Metall avd 3 Norra Västerbotten
I Bemanningsavtalet finns det ingen annan möjlighet till ledighet än semester eller tjänst-
ledighet. Om en person behöver vara ledig, till exempel för att gå till tandläkaren, finns det 
små möjligheter att göra det. Semester kan endast tas ut heldagar och det finns inget stöd 
för tjänstledighet utan det blir med chefens goda vilja som en anställd får ledigt.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att införa möjlighet att spara tid eller pengar i en 

bank där den anställde vid ett senare tillfälle kan ta ut ledighet.

14.126
Annan huvudsaklig sysselsättning, Bemanningsavtalet
Industrifacket Metall avd 3 Norra Västerbotten
Vi anser att det finns ett problem med otydligheten i beskrivningen om hur anställningsfor-
men ”annan huvudsaklig sysselsättning” ska tolkas. Vi ser också faran i att använda denna 
anställningsform som ett sätt att komma ifrån att betala garantilön.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att det ska vara en tydligare skrivning över hur stor sysselsättningsgrad en person måste ha 

för att anställningen i bemanningsföretaget ska räknas som annan huvudsaklig syssel-
sättning.

14.127
Arbetsmiljö för inhyrda
Industrifacket Metall avd 3 Norra Västerbotten
Bemanning är en snabbt växande bransch. I mångt och mycket används företagen som ar-
betsförmedling och varje år passerar det många människor som har en anställning i företagen.

Vi tycker att skrivningen om ett delat arbetsmiljöansvar mellan kundföretagen och ar-
betsgivaren är nödvändigt och viktigt. Men vi anser att det inte riktigt räcker, eftersom det 
i det tysta vittnas varje dag, runt om i Sverige, om dålig arbetsmiljö och anställda som inte 
vågar rapportera om missförhållanden. Vi ser att det är hög tid att sätta större fokus på in-
hyrdas arbetsmiljö. LO är den samlade parten för bemanningsbranschen och det behövs att 
alla fackförbund jobbar aktivt med frågan. LO bör vara tongivande i frågan.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att det måste sättas större fokus på den inhyrda personalens arbetsmiljö.
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14.128
Motion angående förstadagsintyg
Industrifacket Metall avd 47 Östra Skåne
Den text som i dag finns om förstadagsintyg i Bemanningsavtalet kan uppfattas som att det 
är fritt fram för arbetsgivare att begära förstadagsintyg. Det är vår uppfattning att det måste 
föreligga särskilda skäl. Det är en förändring av den anställdes anställningsförhållande och 
ska föregås av förhandling enligt medbestämmandelagen (MBL) 11 §.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att texten i Bemanningsavtalet, avsnitt 5, § 12, mom. 1, stycke 7, bör utgå och ersättas med: 

”I det fall särskilda skäl föreligger och arbetsgivaren önskar begära intyg från tidigare dag 
än sjunde sjukdagen ska arbetsgivaren begära förhandling med ansvarigt förbund. Det är 
först när sådan förhandling genomförts som arbetsgivare har rätt att begära intyg från 
tidigare än sjunde sjukdagen. En sådan begäran ska vara skriftlig och får högst gälla för 
ett år. När sådant intyg begärs ska arbetsgivaren anvisa läkare eller tandläkare samt stå 
för kostnaden för begärt intyg jämte eventuell skälig resekostnad”.

14.129
Ekonomisk ersättning för fackligt arbete på arbetstid
Industrifacket Metall avd 3 Norra Västerbotten
I dag är det en låg facklig organisationsgrad bland bemanningskonsulter. Även om anställ-
da hos bemanningsföretag är medlemmar i sina respektive fackförbund, finns det få lokala 
klubbar och få bemanningskonsulter har representanter med förhandlingsrätt. 

Hos de bemanningsarbetsgivare där de anställda kunnat bilda en klubb och det därmed 
finns ett fackligt engagemang, finns en svårighet vad gäller ersättning för förlorad arbetsin-
komst vid fackligt engagemang under arbetstid. I likhet med vad som ska utgå enligt förtro-
endemannalagen till anställda hos arbetsgivare, där en person jobbar på en fast arbetsplats.

I nuläget är en arbetsgivare i bemanningsbranschen endast skyldig att vid fackligt arbete 
utbetala en anställds garantilön, eftersom arbetsgivaren helt enkelt kan låta bli att placera 
ut arbetstagaren under de dagar som denne har fackligt uppdrag. Alternativt permanent 
placera den som vill ägna sig åt facklig verksamhet som resurs eller som konsult i det egna 
företaget med en lön i nivå med garantilönen. I och med att bemanningskonsulter enligt 
Bemanningsavtalet arbetar utifrån en genomsnittlig förtjänstlön skiljer sig ofta lönen vid 
utplaceringar gentemot garantilönen med flera hundralappar. 

Det innebär att en bemanningskonsult i de flesta fall backar rejält på sin månadsinkomst 
vid fackligt engagemang. Dessutom kan hen väldigt lätt ”straffas ut” vid fackligt engagemang 
och gå miste om en stor summa pengar, helt tvärtemot intentionen med förtroendemanna-
lagen. Det innebär i sin tur att det är väldigt svårt att engagera bemanningsanställda i den 
fackliga verksamheten. 

Skulle ersättningsnivån finnas fastställd i Bemanningsavtalet, exempelvis på så sätt att 
”lön vid fackligt arbete ska utbetalas enligt vad som i dagens läge skulle vara ett snitt av ar-
betstagarens faktiska inkomst under det senaste utplacerade kvartalet hos annat kundföre-
tag än det egna”, skulle även bemanningskonsulter kunna arbeta fackligt på arbetstid utan 
att förlora alltför stor inkomst i likhet med anställda på ”vanliga” arbetsplatser. Det skulle 
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också förhindra arbetsgivaren att ”straffa ut” konsulter för fackligt engagemang och den 
fackliga ersättningen skulle också följa vad som skulle varit konsultens löneutveckling om 
hen inte engagerat sig fackligt.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att det i Bemanningsavtalet ska anges hur ersättning vid fackligt arbete ska utbetalas för 

att bättre stämma överens med arbetstagarens faktiska anställningsförmåner i enlighet 
med förtroendemannalagen och därmed undvika att arbetstagaren ”straffplaceras” på 
garantilön på grund av sitt fackliga engagemang.

14.130
Gällande granskning av handlingar Bemanningsavtalet, avsnitt 7 Förhandlingsordning
Industrifacket Metall avd 47 Östra Skåne
I flera av LOs medlemsorganisationers egna kollektivavtal finns regleringar för att kunna 
granska och kontrollera att företagen efterlever avtalen. Denna möjlighet finns inte hos be-
manningsföretagen, trots att behovet där kanske är större än i många andra branscher, uti-
från situationen med rätt genomsnittligt inkomstläge (GFL) etcetera.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att en text i Bemanningsavtalet införs i avsnitt 7, som ger det ansvariga förbundet rätt att 

genom besök hos arbetsgivaren ta del av nödvändigt underlag för att kunna bedöma att 
arbetstagare har fått korrekt lön och ersättning.

14.131
Motion om facklig introduktion på ordinarie arbetstid med bibehållen GFL-lön
Industrifacket Metall avd 47 Östra Skåne
Om Bemanningsavtalet ska ha bärighet framöver behöver både arbetstagar- och arbetsgi-
varsidan ha en hög organisationsgrad. I dag har arbetsgivarsidan det, medan LO-förbunden 
på arbetstagarsidan har det svårare att öka organisationsgraden.

En förutsättning för lyckad organisering är att facket personligen får träffa den anställde 
för att kunna genomföra ett samtal.

Bemanningsföretagen är oftast okej med att bjuda in anställda till ett möte i företagets 
lokaler med facket efter arbetstid. Det är positivt, men tyvärr dyker väldigt få upp på mötet 
på grund av att det är utanför ordinarie arbetstid.

Vi tror att en facklig introduktion under ordinarie arbetstid skulle öka LO-förbundens 
möjlighet att höja organisationsgraden och därmed kunna bidra till Bemanningsavtalets 
framtida bärighet.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att en text förs in i Bemanningsavtalet som ger rätt att träffa kollektivanställda på ordinarie 

arbetstid med bibehållet genomsnittligt förtjänstläge, GFL-lön, i syfte att genomföra en 
facklig introduktion.
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14.132
Visstidsanställning, Bemanningsavtalet
Industrifacket Metall avd 3 Norra Västerbotten
Vi tycker att det är bra att bemanningsföretag är skyldiga att förhandla om förlängning av 
visstid, då det har gått sex månader och att ny visstid endast kan ingås efter sex månader. 
Den ”karensen” tror vi är viktig så inte den anställde kan slängas ut och in hur som helst.

Lagen gäller även i bemanning när en person arbetat sammanlagt två av fem år ska per-
sonen erbjudas en tillsvidareanställning i enlighet med lagen (1982:80) om anställningsskydd. 
Vi tror dock att det kan vara svårt att kontrollera att det följs, eftersom det passerar väldigt 
många människor genom företagen varje år. Vi tror att enda chansen är att bemanningsföre-
taget själv är tvungen att uppge tidigare anställningar när de lämnar in anställningsbevisen.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att bemanningsföretagen ska bli skyldiga att rapportera till lokal facklig organisation eller 

avdelning om någon återkommer till ny anställning.

14.133
Motion angående bilaga 2 — bemanningsbranschens avtalsnämnd
Industrifacket Metall avd 47 Östra Skåne
Bemanningsavtalsbranschens avtalsnämnd instiftades år 2000 då avtalet var nytt.

Förhandlingsordningen utformades då för att hantera en stor mängd tolkningsärenden.
Branschen är inte längre ny, avtalet har omförhandlats och tolkats under flera decennier. 

Vi anser att avtalsnämnden har spelat ut sin roll.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att bilaga 2, bemanningsbranschens avtalsnämnd i sin helhet avlägsnas från Bemanningsavtalet.
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Utlåtande motionerna 14.108–14.133

14.108

att det i avtalet ska förtydligas gällande arbetsgivarens skyldighet att tillse att likabehandling hos kundföre-

tag av anlitade bemanningskonsulter sker i enlighet med lag (2012:854) om uthyrning av arbetstagare 11 §.

14.109

att höja nivån på garantilönen till en rimlig nivå.

14.110

att det ska finnas en maxgräns på hur länge en anställd kan anses vara icke kvalificerad yrkesarbetare på 

garantilönenivå samt

att efter en rimlig tid ska den anställde automatiskt flyttas upp till den högre nivån på garantiersättning.

14.111

att i Bemanningsavtalet, avsnitt 3, § 5 mom. 3 ersättas med följande text: ”Under tid då arbetstagaren inte är 

utbokad eller får lön enligt mom. 5, utges en garanti om: Garantilön ska vara 90 procent av genomsnitts-

förtjänsten de senaste tre månaderna. Vid beräkning av garantilön ska endast utbokad tid utgöra beräk-

ningsgrund”.

14.112

att i Bemanningsavtalet, avsnitt 5, § 11 mom. 3 ersätts med följande text: att helglönens utgörs av genom-

snittligt förtjänstläge GFL (T+P) senaste tremånadersperioden.

14.113

att avsättningarna till deltidspension ska öka.

14.114

att i Bemanningsavtalet, avsnitt 3, § 5, mom. 6, första meningen ändras till: Med övertid menas all den tid då 

arbetstagaren inte är utbokad men arbetar, deltar i beordrad utbildning eller då arbetstagaren bokas ut på 

flera kundföretag som sammanlagt överstiger gällande heltidsmått.

14.115

att övertidsersättning ska utgå vid sammanlagt utfört arbete mer än åtta timmar per dygn, mellan 00.00–

24.00, hos fler än ett kundföretag.

14.116

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att införa en lägstanivå i Bemanningsavtalet för semesterersätt-

ning. 
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14.117

att vid dagliga resor mellan arbetstagarens fasta bostad och arbetsplatsen utom arbetstiden utges reskost-

nadsersättning till berörd arbetstagare avseende ett minsta avstånd från bostaden om två kilometer enkel 

resväg samt

att maximal ersättning per dag enligt 1) och 2) nedan, tur och retur mellan bostaden och arbetsplatsen, kan 

högst uppgå till traktamentsnivån (från 345 kronor per dag). Reskostnadsersättning utges för resväg, 

enligt följande: 1) Vid körning med egen bil: Ersättning utges avseende resväg mellan arbetstagarens 

bostad och arbetsplats med kronor/liter per kilometer 2) Vid resa med annat färdmedel än egen bil: 

Ersättning utges för styrkta kostnader för allmänna färdmedel eller av Skatteverket godkända schablon-

belopp för andra fordon upp till ett högsta belopp om (enligt Skatteverkets regler godkänns ett schablon-

belopp om 1/20 av värdet för ett periodkort (månadskort) per dag som avdragsgill kostnad för kollektiva 

färdmedel).

14.118

att ersättning vid permission ska beräknas på ett genomsnitt av de före permissionen tre närmaste månader-

nas genomsnittliga förtjänstläge.

14.119

att LO verkar för att skapa regler för hur en lönespecifikation ska se ut och vad den ska innehålla för uppgifter.

14.120

att det införs en definiering vad allmänna anställningsvillkor är likt den som finns i bemanningslagen.

14.121

att i Bemanningsavtalet, avsnitt 4, § 8 ersättas med följande text: ”Ordinarie arbetstid uppgår för heltidsan-

ställd till 40 timmar/helgfri vecka. Efter lokal överenskommelse kan längre beräkningsperiod tillämpas. 

Under all tid då arbetstagaren är utbokad tillämpas det på den aktuella arbetsplatsen gällande arbets-

tidsbestämmelserna. Arbetstiden förläggs i enlighet med vad som gäller för motsvarande yrkesgrupper 

hos kunden. I de fall kundens verksamhet genom lag eller kollektivavtal är helt eller delvis undantagen 

från nattarbetsförbudet är även motsvarande arbetsuppgifter som utförs av de utbokade arbetstagarna 

undantagna. Under de perioder då arbetstagaren inte är utbokad förläggs den ordinarie arbets- och 

utbildningstiden mellan 07.00 och 17.00, om inte annat överenskommes mellan arbetsgivaren och den 

lokala fackliga organisationen” samt

att avsnitt 3, § 5 mom. 2 sista meningen som börjar ”Beräkning av arbetstid [...]” ändras till: ”Beräkning av 

garantin görs med utgångspunkt i ordinarie veckoarbetstid/helgfri vecka”.

14.122

att texten i Bemanningsavtalet, avsnitt 4, § 59, mom. 12: att mom. 12 tas bort och ersätts med följande text: 

Arbetsgivare ska utan dröjsmål lämna arbetstagare besked i fråga om ändring av den ordinarie arbetsti-

den och jourtidens förläggning. Vid förändring av arbetstiden från dagtid till skift/natt eller omvänt bör 

besked lämnas minst fjorton dagar i förväg. Besked ska dock lämnas minst fem dagar i förväg. Särskild 

hänsyn ska tas om väsentligt förändrad förläggning av arbetstid innebär stor olägenhet för den anställde 

beträffande barnomsorg eller liknande.
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14.123

att i Bemanningsavtalet, avsnitt 4, § 9, mom. 3 komplettera med texten: Förflyttningstid mellan arbete på 

olika objekt är att betrakta som arbetstid.

14.124

att Bemanningsavtalet ska ha en egen form av arbetstidsförkortning.

14.125

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att införa möjlighet att spara tid eller pengar i en bank där den 

anställde vid ett senare tillfälle kan ta ut ledighet.

14.126

att det ska vara en tydligare skrivning över hur stor sysselsättningsgrad en person måste ha för att anställ-

ningen i bemanningsföretaget ska räknas som annan huvudsaklig sysselsättning.

14.127

att det måste sättas större fokus på den inhyrda personalens arbetsmiljö.

14.128

att texten i Bemanningsavtalet, avsnitt 5, § 12, mom. 1, stycke 7, bör utgå och ersättas med: ”I det fall sär-

skilda skäl föreligger och arbetsgivaren önskar begära intyg från tidigare dag än sjunde sjukdagen ska 

arbetsgivaren begära förhandling med ansvarigt förbund. Det är först när sådan förhandling genomförts 

som arbetsgivare har rätt att begära intyg från tidigare än sjunde sjukdagen. En sådan begäran ska vara 

skriftlig och får högst gälla för ett år. När sådant intyg begärs ska arbetsgivaren anvisa läkare eller tandlä-

kare samt stå för kostnaden för begärt intyg jämte eventuell skälig resekostnad”.

14.129

att det i Bemanningsavtalet ska anges hur ersättning vid fackligt arbete ska utbetalas för att bättre stämma 

överens med arbetstagarens faktiska anställningsförmåner i enlighet med förtroendemannalagen och där-

med undvika att arbetstagaren ”straffplaceras” på garantilön på grund av sitt fackliga engagemang.

14.130

att en text i Bemanningsavtalet införs i avsnitt 7, som ger det ansvariga förbundet rätt att genom besök hos 

arbetsgivaren ta del av nödvändigt underlag för att kunna bedöma att arbetstagare har fått korrekt lön 

och ersättning.

14.131

att en text förs in i Bemanningsavtalet som ger rätt att träffa kollektivanställda på ordinarie arbetstid med 

bibehållet genomsnittligt förtjänstläge, GFL-lön, i syfte att genomföra en facklig introduktion.

14.132

att bemanningsföretagen ska bli skyldiga att rapportera till lokal facklig organisation eller avdelning om 

någon återkommer till ny anställning.
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14.133

att bilaga 2, bemanningsbranschens avtalsnämnd i sin helhet avlägsnas från Bemanningsavtalet.

Motionerna 14.108–14.133 förutom motion 14.127 är motioner som yrkar på förändringar i det för 

LO-förbunden gemensamma kollektivavtalet. Samtliga motioner pekar på viktiga förändringar och/eller lös-

ningar på stora problem och ska därför beaktas inom ramen för kommande kollektivavtalsförhandlingar med 

motparten. Särskilt motion 14.129 pekar på ett problem som gör extra ont, att arbetsgivaren väljer att hantera 

avtalet på ett sätt som gör att de betalar endast garantilön vid fackligt arbete. Motionen beskriver ett bete-

ende hos bemanningsföretagen som går helt stick i stäv med de uppfattningar som LO har om hur fackligt 

arbete ska ersättas. Det finns också företag som betalar ut faktisk förlorad arbetsförtjänst utifrån regeln om 

genomsnittligt förtjänstläge, alltså båda sätten förekommer. 

Styrelsen ser problemet som en fråga som hela tiden måste förhandlas med motparten när vi får känne-

dom om dessa missförhållanden, samt att frågan ska tas upp i kommande kollektivavtalsförhandlingar med 

motparten.

Motion 14.127 angående de bemanningsanställdas arbetsmiljö är en fråga som alltid har varit viktig och 

varit en del av avtalskraven i ett antal avtalsrörelser under avtalets 20-åriga historia. Ett partsgemensamt 

arbete gjordes under avtalsperioden 2017–2020 med gott resultat, där man uppmärksammade ett stort 

antal branschgrupperingar om de bemanningsanställdas särskilt utsatta situation i arbetslivet, både genom 

fysiska möten och informationsutskick. Styrelsen delar motionens intentioner om ett större fokus på inhyrdas 

arbetsmiljö.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att   bifalla motionen 14.127 samt

att  anse motionerna 14.108, 14.109, 14.110, 14.111, 14.112, 14.113, 14.114, 14.115, 14.116, 14.117, 14.118, 14.119, 

14.120, 14.121, 14.122, 14.123, 14.124, 14.125, 14.126, 14.128, 14.129, 14.130, 14.131, 14.132, 14.133 besva-

rade.
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Trygghet för vanligt folk
– det är temat på LOs 29e ordinarie kongress.

Utan medlemmarna i LOförbunden stannar det svenska  
samhället. Det är vårt arbete som, varje dag, dygnet runt får  
Sverige att fungera. Vi bär upp samhället. Vi är samhället.

Tillsammans har vi skapat en svensk modell att vara stolta över.  
Men den svenska modellen är utmanad av allt fler osäkra  
anställningar, nedskärningar och minskad trygghet.  
Nu måste utvecklingen vända.

Trygghet för LOförbundens medlemmar innebär fasta jobb med  
bra löner och bra arbetsvillkor. Men det räcker inte. Tryggheten  
måste också säkras genom bra och tillgängliga bostäder, genom  
en utbyggd välfärd och genom kollektivtrafik som fungerar. För alla.

LO vill vara med och forma framtidens arbetsmarknad och framtidens  
samhälle. I de 339 motionerna till kongressen behandlas en mängd frågor  
som berör miljoner löntagare i Sverige. Det genomgående temat är att  
jämlikheten måste öka. På jobbet, i välfärden och i hemmet.

Så skapar vi trygghet för vanligt folk.
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