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en borgerliga regeringen rivstar-
tade sitt första år vid makten med 
kraftiga försämringar för alla 

arbetslösa. I regeringens andra statsbudget, 
som vi analyserar på nyhetssidorna och på 
www.alla.lo.se, är målet att skjuta ekono-
min och anställningstryggheten i sank för 
alla sjuka.

regeringen driver en klasspolitik 
som skrämmer och drabbar alla löntagare. 
Hotar man tryggheten för sjuka och arbets-
lösa, hotar man också alla som är friska och 
har jobb. För alla kan vi bli sjuka eller förlo-
ra jobbet.

Bråttom är det tydligen också. Så bråttom 
att man lägger fram ett ogenomtänkt förslag 
om att stoppa kompletterande ersättning vid 
sjukdom från andra försäkringar. »Konfiska-
tion«, säger IF Metalls andre vice ordförande 
Anders Ferbe i Allas artikel.

läs också också vårt nära-reportage  
där vi träffar lo: s utredningschef Irene  
Wennemo. I intervjun berättar hon öppen-
hjärtigt om hur hennes man plötsligt rycktes 
bort, mitt i livet, men också om arbetet bak-
om lo: s politiska kongressrapport inför lo-
 kongressen 2008.

kongressrapporten heter »Fler jobb, 
bättre jobb«. Jobben som blir fler är ock-
så temat för detta nummers arbetslivsrepor-
tage. Allas grävande journalister har besökt 
shoppingboomens Haparanda och tittat när-
mare på villkoren i de nya jobben och hur 
man startar en fackklubb från noll.
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Hej! Det är vi som är Alla-panelen 
som jobbar för dig. vi är alla fack
ligt förtroendevalda och med i det 
redaktionella arbetet i tidningen 
Alla. Vi föreslår intressanta ämnen 
som kan ge inspiration i det fack-
liga arbetet.

Vi kommenterar också texter i 
tidningen utifrån vårt perspektiv, 
det vill säga arbetslivet och den 
fackliga vardagen. Var med och 
kommentera materialet i Alla du 
också. gå in på alla.lo.se så kan  
vi diskutera!

Alla-panelen

ivAn BEngtSSOn
Fastighetsanställdas

Förbund

thErESE göthE
Handels

rOnny frithiOf
Grafikerna 

http://www.alla.lo.se
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Sven Höckert

åLdEr  38 år
BOr  Radhus i Östersund
fAmiLJ  Särbo
yrkE  Installationselektriker
fAckförBund  Elektrikerna
fAckLigA uPPdrAg  Försäk-
ringsrådgivare, regionalt 
skyddsombud, ombudsman
LäSEr  Ljudböcker i bilen, 
mest deckare
fritid  Fiskar, åker motorcy-
kel, ute i naturen, förenings-
liv, dansar

Sven Höckert är 
nöjd med avtals-
rörelsen, särskilt 
med den nya 
avtalspensionen 
som ger högre pen-
sionsavsättningar 
till arbetarna.



– Att medlemmarna kan stanna 
kvar i yrket fram till pensione
ringen vid 65 år, är den vikti
gaste fackliga frågan. många 
flyr branschen tidigare efter
som de känner att de inte orkar, 
säger Sven höckert, försäk
ringsrådgivare i Elektrikerna.

Det är brist på elektriker på den 
svenska arbetsmarknaden. 
En del har valt att jobba utom-

lands istället, bland annat på de 
stora gasplattformarna i Norge. 
Där finns 3 000 svenska elektriker 
och i Danmark arbetar cirka 200. 
Lönen har naturligtvis betydel-
se. Ackordet per timme är mellan 
50 och 90 svenska kronor högre. 
Dessutom blir det långa samman-
hängande ledigheter vid utlands-
jobb. Men arbetsmiljön verkar 
också ha stor betydelse.

– Våra medlemmar som börjar 
arbeta i Norge har tröttnat på att 
arbetsgivarna har en dålig perso-
nalpolitik och struntar i säkerhe-
ten. Många byggen startar utan 
att en riskbedömning gjorts. I 
Sverige går ekonomi före säker-
het, det är lägsta pris som gäller. 
Jämför med Norge där går säker-
het före ekonomi, säger Sven 
Höckert.

nOrgE BättrE På ArBEtSmiLJö

Det verkar vara en allmän upp-
fattning bland elektriker som 
arbetat i Norge att arbetsmiljöfrå-
gor har högre status där än i Sve-
rige och att arbetstempot är läg-

re vilket gör att även äld-
re elektriker söker sig dit. 
Inför ett uppdrag får de 
anställda läsa igenom en 
arbetsmiljöplan och skri-
va under att de förbinder 
sig att jobba enligt pla-
nen. Den som bryter mot 
arbetsmiljöreglerna blir 
portad på arbetsplatsen.

I Sverige är arbetsgi-
varna också skyldiga att 
informera personalen om 
en arbetsmiljöplan inför 
varje projekt men här 
brister det, enligt Sven 
Höckert.

Han säger att det hand-
lar om attityder inte bara 
bland arbetsgivarna utan 
också bland de anställ-
da. Det är en genera-
tionsfråga. De yngre har 
en annan syn och är inte 
beredda att ta risker på 
samma sätt som de äldre.

– Montörerna vill göra 
jobbet och inte behöva 
vänta på en skylift. Då tar 
de en stege istället.

Fallolyckorna inom Elektri-
kerförbundet har ökat. Under det 
senaste året har 17 sådana olyckor 
inträffat bara i avdelningen i mel-
lannorrland. Var fjärde yrkesverk-
sam elektriker har någon gång 
råkat ut för strömgenomgång, det 
vill säga fått ström genom kroppen.

– Vi är ett stridigt förbund och 
driver arbetsmiljöfrågorna hårt. 

– Jag ser det som en stor 
seger att vi i årets avtals-
förhandlingar lyckades 
behålla den komplettering 
vi har i vårt kollektivav-
tal (12 kap, § 2) som gäller 
arbetsmiljön och innebär 
att vi kan agera snabbare 
än om vi bara använder 
oss av Arbetsmiljölagen. 
Man kan säga att det är en 
försnabbad AML § 6:6 a, 
säger Sven Höckert.

I korthet innebär det att 
om parterna inte blir över-
ens, när facket anmält 
någon brist i arbetsmil-
jön, ska de senast fem 
dagar efter överläggning-
ens slut tillsammans vän-
da sig till arbetsmiljöver-
kets tillsynsmyndighet för 
att få frågan avgjord. Om 
arbetsgivaren inte full-
gör sina skyldigheter räk-
nas det som brott mot kol-
lektivavtalet och medför 
sanktioner.

BrA AvtALSrörELSE

 Sven Höckert är nöjd med Elektri-
kernas senaste avtalsrörelse och 
som försäkringsrådgivare gläder 
han sig speciellt åt den extra pen-
sionsavsättning som facket lycka-
des driva igenom.

– Det långsiktiga målet är att 
den extra pensionsavsättning-
en ska hamna på 6 procent. Detta 
är en stor framgång eftersom 

      Sven Höckert, försäkringsrådgivare:

» I Sverige går ekonomi  
före säkerhet«

 Vem bär ansvaret för Sture Johanssons fall?

4
tips  från  

Sven Höckert

 Var inte så 
byråkratiska i 
kontakten med 
medlemmarna.

 Håll ett möte 
och lämna all-
män informa-
tion. Samla ihop 
folk efter mötet! 
Då är de bered-
da och vill ha 
en total genom-
gång.

 Starta ett 
samarbete mel-
lan förbunden 
på mindre orter. 
Bygg nätverk.

 Våga! Ta kon-
takt och prata 
om försäkring-
ar så fort tillfäl-
le ges.
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många inte orkar arbeta till 65, 
säger Sven Höckert.

Som det är idag medger lagen 
pensionering vid 61 års ålder men 
inte ekonomin. 

Sven Höckerts geografiska 
område som försäkringsrådgiva-
re sträcker sig över Jämtland och 
Härjedalen. Medlemmarna är 
spridda på 77 företag som har mel-
lan en och 140 anställda. 

Mindre än en procent av med-
lemmarna i Elektrikerförbundet 
är kvinnor.
Varför är det så få kvinnor?

– Många tror att det är ett tungt 
jobb och tjejer som praktiserat på 
mansdominerade arbetsplatser 
har fått problem.

Sven Höckert är ute på byggen 
och träffar medlemmar och försö-
ker sprida informationsmaterial. 
Några gånger per år ordnar fack-
et medlemsmöten. Då visar det sig 
alltid att det finns medlemmar som 
missat att anmäla till afa när de 
varit sjukskrivna i mer än 15 dagar. 
Som ett andra steg till informa-
tionsträffarna kör han medlems-
kvartar med dem som önskar det.
Varför har du tagit på dig upp
draget som försäkringsråd
givare?

– Jag älskar att dela med mig av 
kunskap. Kunskap ger makt och 
trygghet. Och jag får möjlighet att 
hjälpa andra.
Ser du dina fackliga uppdrag 
som en karriärmöjlighet?

– Nej, det har jag aldrig gjort. 
Jag började i Unga Örnar, fortsat-
te i SSU och har sedan jobbat fack-
ligt/politiskt. Den röda tråden är 
att dela med sig av kunskap och 
hjälpa andra.

Sven Höckert anser inte att man 
ska gå med i facket i första hand 
för försäkringarnas skull utan för 
att man kan få förhandlingshjälp 
och blir starkare i ett kollektiv än 
som ensam individ. Försäkringar-
na är en bonus i det fackliga med-
lemskapet. 

text. Kerstin Fredholm   

foto. Leif Claesson

– man vänjer sig vid att ta ris
ker och blir odödlig, säger Sture 
Johansson som arbetat som 
elektriker i 35 år.

men nu har han kanske gjort 
sitt sista jobb. En december
dag år 2005 störtade Sture 
Johanson fem meter ner i ett 
betonggolv när han monterade 
en kabel. han stod på en stege 
men borde ha använt en sky
lift. vem bar ansvaret? hans 
ärende ska upp i Ad.

Sture Johansson tar emot oss 
hemma i radhuset i Öster-
sund. Han berättar om olyck-

an och sviterna.
– Det är värst mentalt, jobbet har 

varit allt i livet. Det krävs ett mira-
kel för att jag ska komma tillbaka.

Ibland blir han deprimerad, 
ibland rasande. Rasande, särskilt i 
kontakten med Försäkringskassan.

– Ett och ett halvt år efter 
olyckan kallar Försäkringskas-
san äntligen till ett möte och då 
ska det gå snabbt. Med två dagars 
varsel. Försäkringskassan vill 
att jag ska börja jobba. Jag är 61 
år och Försäkringskassan säger: 
»Du har många fina år framför 
dig.«

PrESSAd Av förSäkringSkASSAn 

– Det hjälper inte vad de säger, om 
jag orkat skulle jag varit igång. Jag 
håller på att tappa minnet, kan 
inte stå, kan inte sitta. Läkaren vet 
inte om jag blir frisk och hur lång 
tid det kan ta i så fall.

Det var när Sture Johansson 
skulle borra det sista hålet uppe vid 

Vem bär ansvaret för Sture Jo hanssons fall?
Sven höckert, försäkringsrådgivare i Elektrikerna, tillsammans med medlemmen Sture Johansson vars fall ska upp i Ad. 

�  alla 3.2007
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taket för att klamra en kabel som 
stegen gled undan och han störta-
de fem meter ner i golvet.

Han visar sina papper där ska-
dorna beskrivs. Bäckenfraktur, 
knäskålsfraktur, skada i nacken, 
näsfraktur, skada i fotleden.

– När man har jobbat i 45 år och 
klarat sig vet man inte hur sam-
hället fungerar i sådana här situa-
tioner. Men när man har ont i hela 
kroppen, går på värktabletter och 
knappt klarar sig om dagarna och 
Försäkringskassan säger att man 
ska ut och jobba, då känner man 
ett sånt jävla hat.

Sture Johansson är anställd på 
ett företag som heter El-Teknik och 
var utlånad till ett annat företag, 
yit Sverige ab, när olyckan skedde.

Dagen innan arbetet skulle utfö-
ras hade en arbetsledare, che-

fen och Sture Johansson tillsam-
mans kollat arbetsplatsen. yit 
hade gjort en riskbedömning och 
kommit fram till att skylift skul-
le användas.Arbetet innebar att 
en kabel skulle monteras utvän-
digt. Men det var kallt och Stu-
re Johansson föreslog att kabeln 
skulle monteras inomhus istäl-
let. Och så blev det. Men när han 
skulle utföra jobbet fanns det ing-
en skylift där. Då använder Sture 
Johansson en resstege. 

vEmS AnSvAr?

Företaget hävdar att det var Sture 
Johanssons uppgift att beställa dit 
skyliften.

– Jag anser att yit skulle till-
handahålla skyliften. Här går 
åsikterna isär. yit hade beställt en 
skylift och hävdar att den fanns 
någonstans på f4:s område där 
arbetet skulle utföras, säger Sven 
Höckert som driver ärendet.

Enligt föreskriften om stegar får 
en stege endast användas vid ett 
kortvarigt arbete och det ska vara 
under säkra förhållanden. Arbets-
situationen var inte sådan, men 
arbetsledaren lät Sture Johansson 
jobba på stegen i allafall.

– Han skulle ha talat om för Stu-
re att han inte fick jobba på det 
sättet, säger Sven Höckert.

– Jag började som elektriker 
1969 och har varit på varje stor-
bygge längs Norrlandskusten och 
jobbat i Stockholm långa perio-
der. Det går inte att följa reglerna 
på ett bygge. Man jobbar i regel på 
ackord och det tar för lång tid att 
sätta upp byggnadsställningar så 
man fixar jobbet från en stege och 
hänger i krokig arm fyra meter 
upp i luften. Jag har kompisar som 
har ramlat och själv har jag väl 

ramlat tio gånger, berättar Sture 
Johansson .

Han arbetade dock inte på ack-
ord vid olyckstillfället.

Innan Sture Johansson började 
som elektriker var han på sjön och 
målade 20–30 meter höga mas-
ter men han hade aldrig någon 
skyddsutrustning.

– Varför har det inte hänt en 
olycka tidigare. Att jag är i livet är 
helt otroligt. Jag kan faktiskt fort-
farande vakna och ha mardröm-
mar om när jag satte upp en tv-
antenn på Frescati i Stockholm. Då 
var jag ensam på en snedstege 20 
meter över marken. Efteråt var jag 
rädd. Vilket djävulskt vansinne!
Har inte den som arbetar eget 
ansvar?

– Sture är en gammal montör 
som har jobbat på stege  i 30 år. 
Det är företagets ansvar att infor-
mera om lagar och regler, säger 
Sven Höckert.

På många byggen har Sture 
Johansson haft en arbetsledande 
funktion och dessutom haft lär-
lingar som han också tillåtit att 
bryta mot reglerna.

– Tänk om de ramlat! säger han 
idag med skräck i rösten när han 
sitter vid köksbordet. 

Prövning i ArBEtSdOmStOLEn

Den aktuella frågan är nu: Vem 
bär ansvaret för olyckan?

Facket har stämt företaget som 
hyrt in Sture Johansson. Sven 
Höckert har lämnat över ärendet 
till lo/tco Rättsskydd. Det kom-
mer att tas upp i ad såvida inte 
arbetsgivaren skulle gå med på 
en förlikning vid det förberedan-
de förhöret i oktober 2007 men det 
bedömer Sven Höckert som högst 
osannolikt. 

Vem bär ansvaret för Sture Jo hanssons fall?
Sven höckert, försäkringsrådgivare i Elektrikerna, tillsammans med medlemmen Sture Johansson vars fall ska upp i Ad. 

»när man har ont i hela kroppen, går på värk-
tabletter och knappt klarar sig om dagarna 
och Försäkringskassan säger att man ska ut 
och jobba, då känner man ett sånt jävla hat.«
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ShOPPiNg SKa 
fixa JOBBEN  
i haParaNDa



FackLIGt arbete Från ScratcH  Tornedalen har alltid haft 
högst arbetslöshet i Sverige.  Men nu ska Haparanda bli ett   
shoppingeldorado  med Ikea som dragplåster. Här ska hela 
Nordkalotten shoppa loss och en ny arbetsmarknad växa fram. 
Shopping- och upplevelseturism kallas konceptet.

 I bakgrunden viskas det om fartblinda politiker  och risk för 
överetablering. Kommunalrådet Sven-Erik Bucht (s) kör på som 
den stora entreprenör han är. Det var han som fixade hit Ikea. 
»Allt går spikrakt uppåt!« förklarar han.

Försäkringsrådgivaren Anna-Karin Lilja, Handels, har startat 
en fackklubb på Ikea.  Varuhuset anställer bara arbetare på del-  
 tid och timmar, det blir den nya fackklubbens första uppgift att  
 ta itu med.  

Vår resa börjar i shoppingboomens Haparanda och slutar 
med en tvärbromsning framför kraftbolaget i Övertorneå.  
Här har turismen och människorna satts på hårda prov.

ShOPPiNg SKa 
fixa JOBBEN  
i haParaNDa

text. Kerstin Fredholm
kerstin@alla.lo.se

foto. Leif Claesson
leif@alla.lo.se

den nya arbetsmarknaden

mailto:kerstin@alla.lo.se
mailto:leif@alla.lo.se


Som en spin off-effekt växer 
affärer och varuhus upp som 
svampar ur jorden. Försälj-

ning av tomtmark till de nya byg-
gena ger klirr i kommunkassan. 

Det mest spektakulära läget får 
shoppinggallerian som byggs mitt 
på gränsen till Finland. Man går 
in i Sverige och ut i grannlandet. 
Eller tvärtom. Och vinner eller 
förlorar en timme.

Inom flera sektorer behövs det 
arbetskraft; bygg, handel, ser-
vice och transport. Vid Ica Maxi-
bygget träffar vi kranmaskinisten 
Pekka Heikki. Han är entusiastisk 
över utvecklingen. Efter nästan 
30 års veckopendlande har det bli-
vit möjligt för honom att både bo 
och jobba i Haparanda.

– Nu har jag rest färdigt, säger 
han. Det här var tidigare en död 
region som tack vare Ikea blivit 
levande.

Äntligen har jobben kommit till 
Pekka Heikki och inte tvärtom. 
Men det är få byggjobbare som är 
från trakten. Entreprenörerna uti-
från tar med sig sina gubbar.

Inte bara byggjobbarna pend-
lar. Ungefär hälften av de nya job-
ben inom handeln har också gått 
till pendlare, från Sverige och 
Finland. En dålig affär för kom-
munen eftersom pendlarna inte 
betalar skatt här. Gratis barnom-
sorg har införts som lockbete för 
att förmå pendlarna att bryta upp 
från hemorten.

ikEA dåLigt På hELtid

 Det finns en grupp som inte behö-
ver lockas hit, yrkesverksamma 
norrbottningar som en gång drog 
söderut för att arbeta och nu tar 
chansen att återvända.

Konkurrensen har alltså varit 
hård om de nya arbetstillfällena 
och inte självklart gått till lång-
tidsarbetslösa på orten. Många 
som redan hade en anställning 
passade dessutom på att ta tjänst-
ledigt för att testa ett jobb på Ikea.

HårD kOnkUrrenS OM jObben  korta anställningar och vikariat, 
varvade med program. Så ser ett helt yrkesliv ut för stora delar av befolk
ningen i tornedalen. Så plötsligt infrias den kollektiva drömmen, ett stort 
företag etablerar sig i regionen. 

– Även när ett nytt företag eta-
blerar sig anställs de flesta på del-
tid! Ikea är dåliga på att kombine-
ra tjänster för att skapa heltider. 
En av den nystartade fackklub-
bens första uppgifter blir att kart-
lägga anställningarna och syssel-
sättningsgrad, säger Anna- Karin 
Lilja, försäkringsrådgivare, regi-
onalt skyddsombud och ombuds-
man i Handels, avdelning 28, 
Luleå. Hon har pendlat flitigt mel-
lan Luleå och Haparanda under 
den senaste tiden för att värva 
medlemmar och starta en fack-
klubb på Ikea.

– Folk är missnöjda för att de 
inte får heltid. Om Ica Maxi och 
Överskottslagret som ska öpp-
na inom kort kommer att erbjuda 
heltider är jag övertygad om att 
många söker sig dit och Ikea kom-
mer att tappa anställda.
Man får intrycket att det är 
många unga som jobbar på 
Ikea. Stämmer det?

– Ja, mer än hälften är under 
30 år. Av 192 anställda, inom alla 
avtalsområden, är 103 personer 
under 30.
Varför tror du att Ikea anställer 
så många unga?

– Man brukar skämtsamt säga 
att Ikea utbildar »Ikeaner« för att 
de vill forma sina anställda och 
det är klart att unga människor 
utan arbetslivserfarenhet är mer 
formbara än äldre. Dessutom är 
de unga i regel mer flexibla. Det 
behöver inte vara negativt. Om 
jag är beredd att flytta på mig kan 
jag klättra inom företaget och få 
en bra kompetensutveckling. 

Personalkostnaderna är den 
dyraste posten för ett företag. 
En 18-åring i kassan utan tidiga-
re erfarenhet kostar 90,11 kronor 
i timmen. En person över 18 

Deltidsarbettsökande

Antal arbetssökande personer 
som är deltidarbetslösa eller 
timanställda  augusti 2007
  tim
 deltid anställda

haparanda 169 261

övertorneå 82 40

Deltidsarbetslösa har  
deltidsanställning av  
olika omfattning 
(inom vården och en 
stor andel på Ikea).

Den 31 december 
2006 hade 
Övertorneå 5 100 
invånare och 
 Haparanda 10 200.

Arbetslöshet i Haparanda 
och Övertorneå

0

3

6

9

12

%

I program Öppen arbetslöshet

augusti 2
007

augusti 2
007

augusti 2
006

augusti 2
007

augusti 2
006

Haparanda
Övertorneå

Sverige

övertorneå

haparanda

10 alla 3.2007



»nu har jag 
rest färdigt, 
säger pekka 
Heikki. änt-
ligen har job-
ben kommit till 
pekka Heik-
ki istället för 
tvärtom.

anna-karin 
Lilja, försäk-
ringsrådgi-
vare i Handels 
startade den 
nya fackklub-
ben på Ikea. 
Ulf eliasson är 
nyvald ordfö-
rande i klub-
ben.
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med tre års erfarenhet 105,36. 
Med ob på helgerna blir det stora 
skillnader i lönekostnader.

I Haparanda talar särskilt de 
styrande om Ikeaeffekten som en 
etablerad sanning. Ikeakunder-
na förväntas fortsätta shoppandet 
i andra affärer och ägna sig åt att 
turista och helst bo över.
Vad har du sett av detta hittills?

– Det kommer busslaster med 
folk till Ikea och bussarna parke-
rar där. Precis som privatbilarna. 
Man får helt enkelt inte in folk till 
centrum. För affärerna där har det 
inte inneburit någon skillnad i för-
säljning. Däremot har en del fått 
hyreshöjningar vilket kan leda till 
att man tvingas säga upp anställda. 
Två affärer har nyligen gjort det.

ökAd BELäggning

Kommunalrådet Sven-Erik Bucht 
ger en annan bild.

– Det är en stor omställning för 
många, en chock för de gamla buti-
kerna. 30 procent av Ikeas kunder 
besöker även andra butiker i cen-
trala Haparanda, säger han.

För Ikea går det bättre än pla-
nerat och varuhuset har på sju 
månader haft över en miljon kun-
der. Det skulle betyda 350 000 
nya kunder i affärerna i centrum 
under den här perioden enligt 
kommunalrådets beräkning-
ar, det vill säga mellan 1 600 och 

1 700 om dagen. 
En sådan till-
strömning bor-
de affärerna ha 
märkt.

– Beläggning-
en på hotell, 
stugor och cam-
ping har ökat  
med 90 procent. 
Vi har en hotell-
kapacitet som 

inte motsvarar behovet. 
Men nu planeras ett världsunikt 

hotell på gränsen. Det geografis-
ka läget vid en nationsgräns inne-
bär mystik och spänning, förkla-
rar Sven-Erik Bucht.

Vi kan bara konstatera att 
under våra besök är det hur lätt 
som helst att få hotell och gott om 
parkeringsplatser i centrum.
Vad händer om det blir sämre 
tider? 

– Det är marknaden som avgör. 
Handeln påverkas ju av konjunk-
turerna men vi har fyra länders 
köpkraft. Vi har en miljon män-
niskor inom en och en halv tim-
me med bil, en miljon inom tre 
timmar med bil. Det här ska bli 
det största handelscentret vid 
Barents hav.

fAckLigt ArBEtE från ScrAtch

Provanställningarna håller folk 
på mattan.

– Jag kunde snabbt dra slut-
satsen att ingen ville ta på sig ett 

fackligt uppdrag innan provan-
ställningarna på ett halvår gått ut, 
berättar Anna-Karin Lilja.

Men i maj 2007 lyckades det.
Hur gick du tillväga för att vär
va medlemmar och starta en 
fackklubb?

– Det handlar om gammalt 
hederligt fackligt fotarbete. Jag 
har betat av varje avdelning och 
pratat med dem som jobbar där 
för att skapa en personlig rela-
tion. Och jag har försökt nöta in 
hur viktigt det är att kunna vara 
med och påverka sin arbetssitua-
tion.

Avtalsrörelsen pågick under 
den här tiden och var en drag-
hjälp. Anna-Karin Lilja kunde 
peka på att facket förhandlade 
fram mer pengar i lönekuvertet.

SvenErik 
Bucht, kom
munalråd (s)
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Hur motiverar du medlemmar 
att ta på sig fackliga uppdrag?

– Många fasar för att göra det. 
Den stora skräcken är att sitta 
ensam öga mot öga med arbets-
givaren. Men jag förklarar att på 
kurser och konferenser träffar 
man andra som man kan få stöd 
från.

Anna-Karin Lilja framhål-
ler fördelarna med att ha en  lo-
kal facklig organisation. Då kan 
man prata ihop sig och påverka på 
ett smidigare sätt än om man ska 
ringa efter en ombudsman som 
sitter 12 mil bort i Luleå.

Att starta från scratch och 
se engagemanget växa fram 
och resultera i en ny fackklubb 
är skifthäftigt för att använda 
Anna-Karin Liljas ord.  

Enligt henne det roligaste i det 
fackliga arbetet.

hELtid är viktigAStE frågAn

Ulf Eliasson är nyvald facklubbs-
ordförande på Ikea. Nu ska han 
ta över där Anna-Karin Lilja lagt 
grunden. Den viktigaste frågan 
är heltidsjobb och att rekrytera 
nya medlemmar. En ny medlem 
per dag. Det finns 130 presumtiva 
medlemmar i Handels. Resten hör 
till andra avtalsområden.

– Bara 30 av totalt 192 är 
anställda på heltid, främst arbets-
ledare. Men 95 procent av de han-
delsanställda vill ha heltid och 
många jobbar så mycket i prakti-
ken, förklarar Ulf Eliasson.

Han är själv i likhet med många 
andra anmäld på arbetsförmed-
lingen som deltidsarbetslös.
Varför tog du på dig uppdraget?

– Jag kände att mina arbets-
kamrater ville att jag skulle göra 
det. Det fackliga intresset har 

Finska shopping-
turister besöker 
Ikea i Haparanda.  
De styrande i kom-
munen talar om 
Ikea-effekten och 
hoppas på en ökning 
inom övrig turist- 
och besöksnäring.

Kort om Ikea

Ikea är ett multinationellt 
 företag som ägs av en stiftelse i 
 Nederländerna men kontrolleras 
fortfarande av familjen Kamprad.

Inom Ikea finns även en indu-
strigrupp Swedwood. Produktio-
nen sker främst i Östeuropa.

I augusti 2007 hade Ikea 231 
varuhus i 35 länder. Dessutom 29 
varuhus som drivs av franchise-
företagare utanför Ikeakoncer-
nen i 15 länder.

Antal anställda i olika regioner: 
Asien och Australien 3 500, 
Nordamerika 11 000 och Europa 
89 500.

Omsättning 1/9 2005–31/8 
2006 17,8 miljarder euro.

Att tänka på för en 
nystartad fackklubb

1.Se till att de förtroende
valda får en gedigen facklig 

utbildning. 

2.Se till att kollektivavtal 
och lagstiftning följs. 

3.kolla om alla har fått 
anställningsbevis.

4.Erbjud de anställda med
lemskap i facket och tala 

om vad medlemskapet innebär.

5.förhandla om facklig tid för 
de förtroendevalda.

bara 30 av totalt 192 är anställda på heltid, 
främst arbetsledare. Men 95 procent av de 
handelsanställda vill ha heltid och många job-
bar så mycket i praktiken.«

»
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jag alltid haft. Min far var fack-
klubbsordförande på järnverket 
i Luleå och själv var jag skydds-
ombud, försäkringsrådgivare och 
studieombud under min tid där.
Hur känner du inför ditt fack
liga uppdrag och vilka erfaren
heter har du hittills?

– Vår motpart vet att vi är nya 
och oerfarna i klubbstyrelsen. Jag 
har en känsla av att arbetsgivaren 
tror att det är något de kan utnytt-
ja. Det är många lagar och regler 
att hålla reda på. Man måste hela 
tiden ha koll på vad arbetsgivaren 
är skyldig att förhandla om.

PSykiSkt mEr PåfrEStAndE

Ulf Eliasson bytte bransch som 
många andra när han började på 
Ikea. Efter 29 år på järnverket och 
fem på ett sågverk jobbar han nu 
med kundservice och sitter i kas-
san. Ulf Eliasson säger att det här 
är hans bästa period i yrkeslivet 
vilket inte innebär att jobbet är 
mindre krävande.

– Det är psykiskt mer påfrestan-
de inom handeln. Här ska man all-
tid vara trevlig mot kunden även 
om man är trött i huvudet av allt 
surr. På järnverket kan man sät-
ta järnspettet i väggen om man är 
förbannad.

På Ikea är 70 procent kvinnor 
och 30 procent män. Det uppskat-
tar Ulf Eliasson som kommer från 
mer mansdominerade arbetsplat-
ser.

– Det blir en annan ton. När de 
tog in kvinnor på järnverket åkte 
alla porrbilder ner och det blev ett 
helt annat prat. När det bara är 
gubbar blir det mest prat om fest 
och fylla. Här på Ikea tror jag alla 
känner sig jämställda.
Vad tycker du om lönen, du som 
har haft mer välbetalda jobb?

– Lönerna inom handeln är 
fruktansvärt dåliga. En gruvarbe-
tare har 25 000 kronor i månaden, 
på järnverket har de 23 000, på 
sågen hade jag 20 000 och inom 
handeln har en heltidsarbetan-
de med full branschvana 17 400. 

Det är inte rimliga löneskillnader. 
Lönerna är baserade på om yrket 
är kvinno- eller mansdominerat, 
inte på om företaget är vinstdri-
vande eller ej. Arbetsgivarna ver-
kar helt enkelt ha mer respekt för 
män, säger Ulf Eliasson.

ikEA kundE väLJA Och vrAkA 

När Ikea meddelat att de tänk-
te etablera sig i Haparanda bör-
jade arbetsförmedlingen mass-
upphandla utbildningar av Lernia 
inom handel och service.

Hittills har 510 personer genom-
gått utbildningen och 25 nya står 
på tur. Men hur många har egent-
ligen fått jobb inom det områ-
de utbildningen var avsedd för? 
Någon sådan statistik finns inte.

– Utbildningen på Lernia var 
oerhört framgångsrik. En kanon-
utbildning! Mellan 80 och 90 pro-
cent har gått direkt från utbildning 
till jobb, säger Sven-Erik Bucht.

Men vad för jobb? Det arbets-
förmedlingen tittat på är om folk 
har fått något jobb överhuvud-
taget oavsett yrkesområde. Allt 
räknas från tillfälliga timanställ-
ningar och vik till tillsvidarean-
ställningar.

– På Ikea har 130 personer 
anställts inom handeln och i övri-
ga nyöppnade affärer kanske ett 
hundratal. När jag har gått runt 
och pratat med folk har jag inte 
fått uppfattningen att alla skul-
le ha gått på Lernia, säger Anna-
Karin Lilja, Handels.

Många yrkesverksamma kom 
direkt från ett annat jobb till Ikea.
Av de 510 som gått på Lernia kan 
alltså knappt hälften ha börjat 
inom handeln. Då pratar vi om 
anställningar, inte om tillfälliga 
sommarjobb.

– Vi har utbildat lite fler än 
som behövs inför första fasen av 
handelns expansion i Haparan-
da. Ikea hade ett gynnsamt läge 
och kunde välja och vraka bland 
sökande inför öppnandet. De 
hade mycket att säga till om och 
var med och formade utbild-

3
som har fått jobb  

på Ikea

Lisa metsävainio, 22 år, handels, 
arbetar i kundser
vice och kassa. 
när hon sökte jobb 
på ikea var hon 
arbetslös och hade 
dessförinnan bara 

haft korta tillfälliga jobb.
– Jag tycker allt är jätteroligt 

men är inte helt nöjd med lönen. 
Jag pendlar från Övertorneå 
och avvaktar med att flytta till 
Haparanda eftersom hyrorna är 
högre här. Jag skulle inte klara 
att pendla ekonomiskt om jag 
bodde själv. Nu går det eftersom 
jag är sambo.

Atiba Solomon, 20 år, hrf, 
 arbetar i kundres
taurangen. det är 
hans första jobb 
efter gymnasiet och 
det första han sökt.

– Det känns 
som det är flyt i tillvaron nu. 
Lönen är ok, man överlever. Jag 
flyttade hit till Haparanda från 
Övertorneå när jag fick jobbet. 
På sikt ska jag flytta söderut till 
en större stad.

meeri greus, hrf, arbetar i 
kundrestaurangen 
och disken.

– Jag har bott 
i Haparanda i sju 
år och pendlat till 
jobbet i Finland men 

sökt jobb i Sverige hela tiden. 
Det är krångligt att bo i ett land 
och jobba i ett annat. Lönerna är 
bättre i Sverige än i norra Finland 
och jag tycker lönen är ok på Ikea. 
Men jag vill ändå av ekonomiska 
skäl ha heltid istället för som nu 
80 procent.
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»Lönerna inom handeln är fruk-
tansvärt dåliga. en gruvarbeta-
re har 25 000 kronor i månaden, 
på järnverket har de 23 000, på 
sågen hade jag 20 000 och inom 
handeln har en heltidsarbetande 
med full branschvana 17 400.  
Det är inte rimliga löneskillna-
der«, säger Ulf eliasson, nyvald 
ordförande i klubben på Ikea.
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Utbildning i 
handel och 
service på Ler-
nia i Hapar-
anda. Vilka av 
dem kommer 
att få jobb? 
Hittills har 
fler utbildats 
än vad som 
behövs inom 
handeln.
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ningen som var klart inriktad 
på Haparanda. I folkmun gick den 
under namnet »Ikeautbildning-
en«, säger Lars-Gunnar Lund-
ström, lärare på Lernia.

Det saknas inte kritiska röster.
– Snart finns det inte en hapar-

andabo som inte har gått den här 
kursen. Här niger och bockar folk 
bara de får en utbildning. Jag vill 
ha ett jobb. Att utbilda så många 
som man gjort gagnar bara Ikea 
och är till nackdel för skattebeta-
larna. Marknaden måste snart bli 
mättad, säger Anna Petersdotter.

Hon har själv blivit erbjuden 
kursen men avböjt.

– Främsta skälet till att jag sa 
nej var att utbildningen inte var 
rikstäckande utan hade en lokal 
prägel och att kursen i finska var 
på två veckor. Det är omöjligt att 
lära sig ett språk på så kort tid.

Anna Petersdotter känner sig 
diskvalificerad redan när hon 
läser platsannonser eftersom fin-
ska anges som en merit. Många 
här är tvåspråkiga sen barns-
ben. Själv flyttade hon till Iso-
kentä från Stockholm för sex år 
sedan. Hon har arbetat som per-
sonlig assistent men varit arbets-
lös sedan mars 2006.

– Jag kan tänka mig att jobba 
inom handeln för att få bo kvar. 
Men varför ska jag gå den här 
utbildningen på fyra månader? 
Jag har blivit utbildad på Skansen 
i Stockholm och har yrkeserfaren-
het inom ett serviceyrke. Om inte 
så många hade gått utbildningen 
skulle jag ha gjort det. I så fall hade 
det varit större chans att få jobb.

Åter till Sven-Erik Bucht:
Är shoppingbehovet omättligt? 

– Shoppingturismen har ökat 

dramatiskt i västvärlden. Att 
shoppa är ett mänskligt behov 
som även de som bor på Barents 
ska få rätt att tillfredsställa. Hap-
aranda-Tornio är den snabbast 
växande regionen i norra Sverige 
och östra Finland.

På socialkontoret i Haparanda är 
tonen något mer dämpad. Där träf-
far vi chefen Eini Kemi och Monica 
Johansson, biträdande chef.

– Socialbidragen har ökat mer 
hos oss än i övriga riket. De har 
gått upp med 30 procent i år, för-
klarar Monica Johansson och 
visar fram statistiken.

Det är svårt att peka på någon 
enskild orsak men några förkla-
ringar finns.

– Medan utbildningen i han-
del och service på Lernia pågick 
sjönk antalet socialbidragstaga-
re. Men alla som gick där fick inte 
jobb vilket återspeglas i våra siff-
ror. Dessutom minskade antalet 
ungdomsplatser, en tredjedel av 
ökningen i utbetalda socialbidrag 
gäller ungdomar. Vi har folk som 
inte klarar sig på sin lön. Medelin-
komsten här ligger under riksge-
nomsnittet. Andra förklaringar är 
avbruten sjukersättning och fär-
re arbetsmarknadspolitiska åtgär-
der, säger Eini Kemi.

utBiLdningEn gAv ingEt JOBB

– Jag blev anvisad av arbetsför-
medlingen i Piteå att gå handels-
utbildningen på Lernia. De sa att 
jag i så fall hade goda möjligheter 
att få jobb på Ikea och inom han-
deln i övrigt. Därför flyttade jag 
hit, säger Christian Mantere.

– Jag var helt inställd på att 
börja på Ikea, kallades till inter-
vju och blev förvånad när jag 

Panelen: 
thErESE göthE 
Jag känner 
igen problemen 
med deltidsan-
ställningar och 
personalpolitiken 

som de fackliga brottas med 
på Ikea. Vi har ju fått Ikea 
till Karlstad. Jag har flera 
vänner som har lång arbets-
livserfarenhet inom service, 
handel och försäljning men 
som ändå fått kalla handen 
av Ikea. Flitiga, plikttrogna 
och kunniga med över 30 års 
erfarenhet av branschen.

Jag förstår inte varför 
inte Ikea tar tillvara denna 
kompetens. Man kan inte bara 
anställa unga människor med 
liten arbetslivserfarenhet. Det 
är märkligt att en så stor ar-
betsgivare inte inser värdet av 
en blandad åldersfördelning.  
De unga inspirerar och ger 
nytänkande, de äldre delar 
med sig av erfarenhet och kan 
berätta om gjorda misstag 
och hur man kan lösa pro-
blem. Det borde ju vara varje 
arbetsgivares dröm. Man blir 
ju aldrig fullärd, oavsett vad 
man sysslar med. 

Vi på Handelsavdelningen 
har också påbörjat upp-
byggnaden av en fackklubb 
på Ikea i Karlstad. Eftersom 
Ikea är såpass nytt på orten, 
så har vi inte kommit så där 
jättelångt än, men vi har en 
del träffar inbokade. Vi håller 
på att kartlägga vilka olika 
anställningsformer som finns, 
hur många arbetslösa som 
fått jobb och hur många som 
»bytt butik«. I dagsläget har 
vi inte full koll på hur många 
av de anställda som är med-
lemmar i Handels eller i annat 
förbund. Eller hur många som 
är oorganiserade.

Men det fackliga arbetet 
fortskrider!

»Här niger och bockar folk bara 
de får en utbildning. jag vill ha ett 
jobb. att utbilda så många som 

man gjort gagnar bara Ikea.«
Anna Petersdotter blev erbjuden att gå Lernias kurs men avböjde.

3.2007 alla 17



inte fick jobbet. Det finns 
anledning att vara kritisk mot 
att arbetsförmedlingen köpt för 
många utbildningsplatser på Ler-
nia. Alla får ju inte jobb. Jag har 
sökt alla handelsjobb jag hittat i 
de nyetablerade affärerna men 
inte fått något. Det är frustreran-
de.

Christian Mantere har en bak-
grund med korta anställningar 
som it-tekniker och datasupport.

Plan A var alltså jobb på Ikea. 
Plan B en utbildning i yrkesfinska 
som han hoppade av för ett jobb 
som telefonförsäljare. Efter två 
veckor lade företaget ner verksam-
heten. Plan C en butikschefsut-
bildning som han inte kom in på.
– Då frågade jag mig förstås: Vad 
ska jag göra nu? Starta eget!

Christian Mantere tog till plan 
D. I ett desperat försök att hitta en 
försörjning.

Själv håller han stenhårt fast 
vid sin affärsidé, ett konsultföre-

Villkorar socialtjänsten Chris-
tian Manteres socialbidrag av 
rutin? Eller vill man verkligen 
hjälpa honom att få ett jobb? Att 
snickra träpallar på resursverk-
staden är det i så fall rätta vägen? 

Sedan intervjun gjordes har 
Christian Mantere kommit in på 
en Lerniautbildning i shopping-
turism som börjar i höst.

Vi gör ett besök på kommuna-
la resursverkstaden och går först 
runt och tittar på avdelningen 
där man monterar och paketerar. 
Många sitter och arbetar för sig 
själva i sin egen takt utan att pra-
ta så värst mycket med arbetskam-
raterna.

Den här verksamheten fyller sin 
funktion. Men hur många höjer 
sin kompetens och går vidare till 
andra jobb? 

På resursverkstaden har man 
ingen sådan statistik utan hänvi-
sar till arbetsförmedlingens chef 
Sven Lyhamn som inte heller har 
några siffror. Han ger sin syn:

– Det finns en god sida också 
med att inte ha för hög målsätt-
ning. Långtidsarbetslösa vågar 
mer om det inte är uttalade krav. 
Resursverkstaden är inte att 

Cirka 1 200 personer pendlar 
dagligen över gränsen mellan 
Sverige och Finland för att jobba. 
Idag flest från Finland till Sverige. 
Tidigare var det tvärtom.

Frågor som rör gränsproblema-
tiken blir allt vanligare för facket. 

Det finns ett kontor i Haparanda, 
Cross Boarder Tornedalen, som 
sysslar med gränsfrågorna. Dit 
kan man vända sig oavsett facklig 
tillhörighet.

AkASSA

Grundregeln för personer som 
bor i ett EU-land och jobbar i ett 
annat är att man är försäkrad i 
arbetslandet och anmäler sig och 
ansöker om a-kassa där, vid både 
hel- och deltidsarbetslöshet.
För oäkta gränsarbetare, det vill 
säga de som återvänder sällan 
till hemlandet, kan man vid hel 

arbetslöshet välja att anmäla sig 
och ansöka om a-kassa antingen 
i bosättningslandet eller i före 
detta arbetslandet.

SkAttEr

Gränsgångare ska betala skatt i 
bosättningskommunen om man 
bor i en kommun som är belägen 
vid landgränsen mellan Finland 
och Sverige – Haparanda, Över-
torneå, Pajala, Kiruna på svenska 
sidan. Tornio, Ylitornio, Pello, 
Kolari, Muonio och Enontekiö på 
finska sidan. Annars beskattas 
man i arbetslandet.

att tänka på vid gränsarbete

Att tänka på innan du 
börjar arbeta utomlans

Både i Sverige och i det landet 
du ska arbeta bör du kontakta:

fackförening och a-kassa
skattemyndigheten
försäkringskassan

tag som ska syssla med informa-
tion och utbildning kring miss-
bruk, mobbning och droger.

Christian Mantere fick inget 
starta eget bidrag. Nu lever han på 
Alfakassa och ekonomin är körd 
i botten. Han är tvungen att söka 
socialbidrag och då blir det trubbel.

Christian Mantere vill syssla 
med sin företagsidé medan soci-
altjänsten kräver att han ska gå 
till den kommunala resursverk-
staden varje dag för att få social-
bidrag.

Eftersom Christian Mante-
re inte har gått till resursverksta-
den har han inte heller fått hela 
sitt beviljade socialbidrag utbetalt 
utan hamnat i en överklagande-
karusell. Hur han överlever eko-
nomiskt är en gåta.

– Jag behöver inte gå till en 
skyddad verkstad. Det är ärekrän-
kande. Jag har stor lust att packa 
och dra. Plan E: Escape! säger 
Christian Mantere.

jag behöver inte gå till en skyddad verkstad. 
Det är ärekränkande. jag har stor lust att 
packa och dra.«

»

18 alla 3.2007



Socialtjänsten krävde att chris-
tian Mantere skulle gå till kom-
munens resursverkstad för att 
få socialbidrag. »Det är ärekrän-
kande. jag behöver inte gå till en 
skyddad verkstad«, säger chris-
tian Mantere.

Medan utbildningen i handel 
och service pågick på Lernia 
sjönk antalet socialbidrag. Men 
alla fick inte jobb efteråt, vilket 
återspeglas i våra siffror, säger 
Monica johansson (till vänster) 
och eini kemi, socialtjänsten i 
Haparanda..
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jämföra med en yrkesutbild-
ning. Om vi tittar på målgruppen 
är detta en bra insats. Det är mer 
för att pröva arbetsförmågan.

I snickeriet är tempot högre och 
likheten med en vanlig arbets-
plats större.

Här träffar vi Markku Mehtälä 
och Sven Myllymäki som håller på 
att snickra träpallar. De har båda 
gjort ett försök att bryta sig loss. De 
sökte lagerarbete på Ikea men ing-
en av dem fick komma till intervju.

Markku Mehtälä, 42 år, har 
under sitt 25-åriga yrkesliv jobbat 
inom fastighetsskötsel och skogs-
bruk, varvat med utbildning. Pre-
cis som många andra i Torneda-
len har han aldrig haft en lång fast 
anställning.

– Det gör att jag inte har kunnat 

söka lån till ett hus, säger han.
Sven Myllymäki, 44 år, var 

yrkesfiskare i tio år innan han 
började jobba med hästar och blev 
uppsagd på grund av arbetsbrist.

– Vi är för gamla för att få jobb 
på Ikea, säger Sven Myllymäki.

Men ingen av dem deppar ihop 
för det utan snickrar vidare.

vAg SOciALtJänStLAg

Christian Mantere är inte ensam 
om att uppleva det som kränkan-
de att bli placerad vid resursverk-
staden för att få socialbidrag. Vi 
har träffat flera.

Socialchefen Eini Kemi förkla-
rar reglerna generellt:

– Det finns grupper som inte är 
lättplacerade på arbetsmarkna-
den. Men vi ställer krav. Vid den 

kommunala resursverkstaden 
kan arbetsförmedlingen, soci-
alen och Försäkringskassan place-
ra bland annat personer med psy-
kiska problem och drogproblem 
för att de ska få arbetsträning och 
social träning.

I nästa mening säger hon att det 
är förbjudet att villkora socialbi-
drag. Socialchefens kullerbytta 
speglar Socialtjänstlagens vaghet, 
en ramlag som ger möjlighet till 
olika tolkningar.

Grundmeningen är att social-
nämnden har rätt att ställa akti-
vitetskrav när det gäller personer 
under 25 år men kan göra det även 
i andra fall om det föreligger sär-
skilda behov. Syftet är att ge prak-
tik och kompetenshöjande verk-
samhet som ska öka möjligheter-
na till egenförsörjning.

– Vissa kommuner tolkar det 
som att särskilda behov gäller alla 
som söker socialbidrag. Och vad 
är kompetenshöjande? Om det går 
ut på att man ska visa att man kan 

Sven Myllymäki  (till vänster) och Mark-
ku Mehtälä  jobbar på kommunens resurs-
verkstad i Haparanda. De har båda sökt 
jobb på Ikea utan att få något. » Vi är för 
gamla för Ikea«, säger Sven Myllymäki.

Vi känner minst fem ensamstående mammor 
till som inte fått jobb inom handeln trots att 
de har tidigare erfarenhet.«

»
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Att tänka på vid en 
anställningsintervju

Anna-Karin Lilja, 
försäkringsråd-
givare, regionalt 
skyddsombud och 
ombudsman, Han-
dels, ger följande 
råd:

1.Svara på frågor som är 
relevanta för jobbet! Tala 

om din kompetens för att utföra 
jobbet, sådant de eftersöker. 
Dina barn har inget med jobbet 
att göra.

2.ingen kan tvinga dig 
att svara på frågor om 

personliga förhållanden. Du kan 
säga: Nej, tyvärr den här frågan 
är inte relevant.

3.frågor om familjesituatio
nen ställer arbetsgivaren i 

regel inte av välvilja.

Marie kvist (till vänster) 
pia portaankorva miss-
tänker att de inte fått 
jobb på Ikea för att de är 
ensamstående med barn.

komma i tid och sköta arbetsupp-
gifterna kan man tolka det som 
ett arbetstest, säger Richard Ulme-
stig, forskare vid Växjö universitet.

ingA EnSAmStåEndE mAmmOr

Att få jobb på Ikea är ett mått på 
att man duger på dagens arbets-
marknad i Haparanda. Duger 
man om man är ensamstående 
mamma? Pia Portaankorva och 
hennes kompis Marie Kvist miss-
tänker att de inte fått jobb på Ikea 
på grund av att de är ensamståen-
de med barn.

– Vi känner minst fem ensam-
stående mammor till som inte fått 
jobb inom handeln trots att de har 
tidigare erfarenhet. Det gäller 
inte bara Ikea utan också andra 
företag, säger Pia Portaankorva.

Hon sökte till Ikea men blev inte 
kallad till intervju. Vid en anställ-
ningsintervju i en matvarubutik 
sa arbetsgivaren till henne att allt 
var ok, det är bara det här, sa han 
och pekade i hennes papper där 

det stod att hon var ensamstående 
med barn.

– Arbetsgivarna är rädda för 
att man ska vara hemma alltför 
ofta med sjuka barn. Lagen är bra, 
man har rättigheter som föräld-
er men i praktiken gäller andra 
koder, säger Pia Portaankorva. 
Som ensamstående mamma und-
viker man också att skriva öns-
kemål om arbetstid i en ansö-
kan. »Helst dagtid«, då ligger man 
dåligt till från början.

Marie Kvist har sökt jobb på 
Ikea två gånger och kallats till en 
första intervju vid båda tillfällena.

– De frågade om det skulle bli 
svårt att ordna barnvakt efter 
dagistid. Det är inte så lätt, svara-
de jag, eftersom jag tyckte jag var 
tvungen att vara ärlig. När jag inte 
fick jobbet frågade jag om de dis-
kriminerar ensamstående med 
barn men Ikea svarade att de vill 
ha alla sorters människor. 

 Katastrofen i Övertorneå
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4
tycker till om skyltarna  

i Övertorneå
Anonym man:

– Jag tycker att skyltarna 
är hemska. Det är märkligt att 
de får vara kvar. Jag trodde att 
det var förbjudet att ha sådana 
symboler och kan inte förstå att 
de inte kan hitta rätta kanaler att 
få bort dem. 

Anonym kvinna:
– Jag tycker det är tråkigt med 

skyltarna. Han är lite speciell 
Styrman. Ingen vågar göra något. 
Det är inte så roligt. Barnen tycker 
inte heller att det är roligt. Jag 
tycker kommunen ska göra något. 

Björn colliander och Anne col
liander som bor på finska sidan:

– Det är väldigt 
otrevligt. Motbju-
dande. Förolämpan-
de. Han använder 
ett mycket ocivilise-
rat språk.

Anonym man:
– Det är hemskt! Han skämmer 

ut kommunen och alla här. Myn-
digheterna är för slappa. Vi har 
tappat tyska turister på grund av 
det här. Det går inte att plocka 
ner skyltarna. Kommunen har 
provat lagliga vägar.

vi lämnar haparanda och fort
sätter mot övertorneå för att 
se vilka effekter ikeaboomen 
haft för turistindustrin. På 
huvudgatan i övertorneå tvär
bromsar vi framför skylten på 
en husgavel. 

Vi stirrar på den socialdemokra-
tiska rosen invävd i ett hak-
kors med texten »Nationalso-

cialdemokraterna«.
Folk promenerar förbi huset och 

parkerar sina bilar på parkeringen 
vid Konsum snett över gatan. Pre-
cis som om allt var normalt.

Kraftbolagsdirektören Mikael 
Styrman har i protest mot makt-
havare och myndigheter spikat 
upp stora neonskyltar med nazist-
symboler och nazistvokabulär på 
fasaderna till sitt kraftbolag. Där-
för har tyska researrangörer vänt 
Övertorneå ryggen.

– Det här håller på att ta död på 
turismen i Övertorneå. Tyskar-
na kommer inte. Ute i Europa har 
skyltarna en helt annan innebörd, 
förklarar Tomas Wälimaa som har 
ett turistföretag i Övertorneå.

Efter en vädjan från turistnä-
ringen tog Mikael Styrman ner 
skyltarna under vintersäsongen 

men satte sen upp dem igen.
Ekfors kraft, som bolaget heter, 

har en monopolställning. När 
bolaget höjde eltaxorna till det 
dubbla och kommunerna vägra-
de att betala släckte Mikael Styr-
man delar av gatubelysningen i 
Haparanda och Övertorneå. Han 
lät politikerna ha kvar sin belys-
ning för att understryka att poli-
tiker särbehandlas. Bråket har 
pågått sedan år 2005. I juni 2007 
beslutade Fastighetsdomstolen 
om tvångsinlösen av Ekfors kraft 
vilket är en unik åtgärd.

Bara några enstaka polisan-
mälningar har gjorts när det gäl-
ler skyltarna, bland annat av soci-
aldemokraterna i Norrbotten.

– Jag gjorde bedömningen att 
det inte gick att väcka åtal och ing-
en har ifrågasatt beslutet, säger 
kammaråklagare Tor Bertil Mjör-
nerud.
Är det tillåtet att ha nazistsym
boler på sitt hus?

– Det som skrivits på skyltar-
na ryms inom yttrandefrihetens 
råmärken. Det är en vid lag. Den 
enda begränsningen i lagen om 
yttrandefrihet är om det handlar 
om ett uppenbart hatbrott riktat 
mot en viss kategori. Inte ens kom-

munalrådet, Arne Honkamaa, vill 
först kommentera skyltarna men 
sen säger han att det är bedrövligt.

– Jag tog ett eget beslut och sat-
te upp egna skyltar där det stod att 
kommunen inte står bakom bud-
skapet på kraftbolagets skyltar.
Är ni handlingsförlamade?

– Om jag säger något är det 
risk att han spär på. Vi har blivit 
immuna, man vänjer sig. 

Katastrofen i Övertorneå

politikerna och invånarna i Övertorneå har inte lyckats försvara grundläg-
gande demokratiska värden. I två år har de levt med den här sortens skyl-
tar. tyska turister har däremot reagerat och vänt samhället ryggen.
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AVDELNINGEN FÖR NYHETER, NOTISER OCH BASFAKTA  – BESÖK äVEN WWW.ALLA.LO.SE

text. Madeleine Randquist (om inget annat anges)

gaste. På www.alla.lo.se kan du 
hitta ytterligare material kring 
höstbudgeten.

kLuBBSLAg Och hOt

Höstbudgeten är en sjukilos klub-
ba som slås i huvudet på var-

je sjuk och arbetslös lo-
medlem och som därmed 
även höjs hotande över 
huvudet på varje lo-med-

lem som fortfarande är frisk 
och i arbete. Om hälsan för-

svagas, om jobbet försvinner – då 
kommer klubbslaget.

sjukt, regeringen!
HÖSTBUDGETEN. Den sju kilo 
tunga och 3 000 sidor tjocka 
statsbudgeten innehåller en 
lång rad försämringsförslag 
som den borgerliga regeringen 
vill genomdriva 2008 ovanpå 
dem som den redan har genom-
fört under sitt första år vid 
makten. 

Budgeten innehåller massor av 
förslag på olika politikområ-
den. Andra medier har redan 

beskrivit utökat jobbskatteav-
drag, slopad förmögenhetsskatt, 

kraftigt sänkt fastighetsskatt, 
vårdnadsbidrag och avdrag för 
hushållsnära tjänster ur många 
olika vinklar.

Därför väljer vi här i tidningen 
Alla att koncentrera oss på de två 
försäkringsanknutna områ-
dena sjukdom och rehabi-
litering respektive arbets-
löshetsförsäkringen. Här 
delar regeringen ut de hår-
daste slagen mot sjuka och 
arbetslösa – och därmed mot 
alla löntagare. Vi har inte fått med 
allt, det är omöjligt, men det vikti-

höSt 

BudgEt 

2007

är du verkligen sjuk, lille vän? 
vi provar med några doser 
 fattigdom och otrygghet så 
börjar du nog jobba igen!
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Statsbudgetens förslag på poli-
tikområdena sjukdom och arbets-
löshet är ett praktexempel på 
klassisk högerpolitik: Sätt skräck i 
arbetarna så ställer de färre krav. 
Rädda och otrygga människor är 
tysta och nöjer sig med lite.

Problemet – som man tycker att 
även en högerregering borde se – 
är att rädda och otrygga männis-
kor är en dålig grund för att skapa 
tillväxt och välstånd. Ett långsik-
tigt välmående Sverige kan inte 
byggas på att en minoritet slipper 
förmögenhetsskatt, får gigantis-
ka skatterabatter på mångmiljon-
villor och halva priset på att anlita 
piga i hushållet. Medan en majori-
tet tvingas oroa sig för att klara de 
löpande utgifterna.

Sjuka och arbetslösa är redan 
där, i gränslandet mellan att klara 
eller inte klara hyran och maten 
från månad till månad. Deras 
barn växer upp under det som 
poetiskt kallas knapphetens kall-
la stjärna och som innebär att 
de redan i unga år tvingas bära 
skambördan av att föräldrarna 
inte har råd med det som klass-
kamraterna har.

Lågavlönade som fortfarande 
har hälsan och jobbet kvar har vis-
serligen knappa men något bätt-
re förutsättningar. Men bara så 
länge som inget händer. Eftersom 
ohälsa och arbetslöshet är saker 
som huvudsakligen ligger utanför 
den enskildas egen kontroll, ska-
par regeringens kraftiga försäm-
ringar otrygghet. 

Fackföreningsrörelsen har all-

alla.lo.se | aktuellt  

Allt material i och om statsbudge-
ten finns på regeringens hemsida,  
www.regeringen.se. Direktadres-
sen till startsidan är www.reger-
ingen.se/sb/d/9445/a/87071. 
Där kan du bland annat klicka på 
rubrikerna i kolumnen längst till 
vänster och få korta sammanfatt-
ningar.

En broschyr på 24 sidor med 
sammanfattning av budgetens 
viktigaste förslag hittar du på:  
www.regeringen.se/content/1/
c6/08/83/00/4a227a52.pdf

Hela statsbudgeten finns som 
kapiteluppdelade pdf-filer på  
www.regeringen.se/sb/d/8703/
a/88169

Läs budgeten själv

tid kämpat för att arbetarna, lön-
tagarna, ska ha ett värdigt liv. Det 
systemskifte som alliansregering-
en uppenbarligen har bestämt sig 
för att genomdriva under mandat-
perioden 2006–2010 leder inte till 
ett värdigt liv för det stora flerta-
let medborgare.

Det är tre år kvar till valet 2010. 
Vi kan välja att tillbringa dessa tre 
år hukande och uppgivet väntan-
de. Eller så kan vi – tillsammans 
och var och en av oss – göra det 
som högerkrafterna alltid varit 
allra räddast för: Se till att svensk 
fackföreningsrörelse förblir värl-
dens starkaste och bäst organi-
serade. Åtta av tio är fortfarande 
med i facket!

Den nuvarande borgerliga 
regeringen vill gynna de rika och 
arbetsgivarna och låta arbetare, 
sjuka, arbetslösa och pensionä-
rer betala notan. Det har höger-
krafterna alltid velat. Men den 
nya alliansregeringen är smartare 
än tidigare borgerliga regeringar. 
De inser att striden om arbetsrät-
ten och kollektivavtalen inte går 
att vinna genom direkta angrepp. 
Fackliga landvinningar som 
anställningsskyddet, medbestäm-
mandet, arbetstiderna, lägstalö-
nerna och resten av arbetsrätten 
går inte att  bara avskaffa rakt av.

I stället satsar regeringen på 
indirekta angrepp, på att få med-
lemmarna att självmant och fri-
villigt överge facket och därmed 
försvaga den kollektiva styrkan. 

Det låter vi dem inte göra, eller 
hur? 

Från den 1 juli 2007 gäller en del-
vis ny ansvarsfördelning mellan 
arbetsgivaren och Försäkrings-
kassan i enskilda rehabiliterings-
ärenden. Den nya broschyren 
fungerar som ett komplement till 
boken »Åter till arbetet«. Den ger 
också information och goda råd 
till arbetsgivaren.

Det fackliga arbetet påverkas 
av regeländringarna – men inte 
speciellt mycket. Arbetsmiljöla-
gen och föreskriften Arbetsan-
passning och rehabilitering (AFS 
1994:1) gäller oförändrade.

Det nya är att arbetsgivaren 
slipper fylla i Försäkringskassans 
blankett för rehabiliteringsut-
redning och skicka i den. Försäk-
ringskassan har fått ett formellt 
ansvar för att sätta igång rehabi-
literingsarbete för att sjukskrivna 
ska kunna återgå i arbete.

Men arbetsgivaren är fortfa-
rande skyldig att på eget initiativ 
undersöka arbetsmiljön regel-
bundet och att utreda, planera 
och genomföra rehabiliteringsåt-
gärder samt att följa upp dessa. 
Syftet är:

att alla anställda kan arbeta 
 efter sina egna förutsättningar

att skador och ohälsa förhin-
dras

att den som är sjukskriven – 
oavsett orsak – så snart som möj-
ligt kan återgå i arbete.

Åter till arbetet 
– ny broschyr

Både broschyren och boken »åter 
till arbetet« finns som pdffiler på 
LOs hemsida, www.lo.se/home/
lo/home.nsf/unidview/A8fA30EB
7E1B19f8c1256E7f005601Ac
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SJUKDOM OCH 
REHABILITERING. de flesta 
av förslagen som gäller sjuk
dom och rehabilitering i stats
budgeten kräver mer utred
ningsarbete, så det kommer 
inte att komma några lagför
slag förrän under våren.

Undantaget är den första punk-
ten nedan, sänkningen av 
sgi, som lär träda i kraft den 1 

januari 2008. Övriga förslag sik-
tar regeringen på att få igenom till 
den 1 juli 2008.

1.yttErLigArE Sänkning 
Av ErSättningArnA

Arbetet med att utforma 
ett system för sgi-beräkning på 
»historisk inkomst« var tydligen 
krångligare än regeringen hade 
räknat med. Så det dröjer ännu ett 
tag innan vi får se ett sådant lag-
förslag. Under tiden sänker reger-
ingen sgi ytterligare genom en 
ny multiplikationsfaktor. Försla-
get som regeringen vill ska trä-
da i kraft den 1 januari 2008 är att 
bara 97 procent av sgi ska ligga 
till grund för beräkning av bland 
annat sjukpenning och föräldra-
penning.

Det är svårt att ta sig tillbaka till 

arbetslivet för den som varit sjuk 
länge. Särskilt gäller det om man 
redan beviljats sjuk-/aktivitets-
ersättning. Redan den förra 
regeringen kunde konsta-
tera att det finns långtids-
sjuka som själva uppger 
att de skulle kunna arbeta 
till viss del åtminstone, om 
de bara fick ett anpassat arbete.

2.SkA utrEdAS vidArE

En ny form av sub-
ventionerad anställ-

ning, »nyfriskjobb«. Det är tänkt 
att bli samma slags anställningar 
som de nystartsjobb som infördes 
redan den 1 januari 2007. I ny-
startsjobben slipper arbetsgiva-
ren betala arbetsgivaravgift lika 
länge som nystartsjobbaren varit 
borta från arbetsmarknaden. För 
ett nyfriskjobb har regeringen 
tänkt sig att arbetsgivaren ska 
slippa den dubbla arbetsgivarav-

giften – i praktiken blir arbetsgi-
varavgiften för både nyfriskjob-

baren och en till betalad.
Möjligheten att ha sjuk-/
aktivitetsersättningen 
vilande under tiden som 
man prövar på att arbeta 
finns redan. Bland annat 

finns regeln att man under 
de tre första månaderna får 

behålla både lönen och hela sjuk-/
aktivitetsersättningen. Regering-
en vill ändra detta och införa en 
regel att man får behålla 25 pro-
cent av sjuk-/aktivitetsersättning-
en under ett års arbetsförsök.

3.ny ArBEtSförmågEBE
dömning gör AnStäLL
ningEn Otrygg

Det värsta och för lo-förbundens 
medlemmar farligaste försla-
get i statsbudgeten har regering-
en valt att maskera som en sats-
ning på rehabilitering. Visst, 

Stegvis sänkning av sjukpenningen

Regeringen vill införa följande modell för sjukpenningen. Den »bortre 
parentesen« (som var på tal flera gånger under 1990-talet med som aldrig 
genomfördes) i sjukförsäkringen kommer i så fall att bli verklighet.

Första sjukdagen Karensdag, noll kronor i ersättning

Sjukdag 2–14 Sjuklön från arbetsgivaren, 80 procent av hela 
lönen utan inkomsttak.

Från sjukdag 15 
upp till högst 
ett år

Sjukpenning från Försäkringskassan. Nivån är 80 
procent av 97 procent av SGI upp till ett tak på 7,5 
prisbasbelopp.

Efter ett år Sjukpenning ska som huvudregel bara kunna beta-
las ut under det första året. Sedan är den sjuka an-
tingen arbetslös eller permanent arbetsoförmögen 
och ska flyttas över till sjuk-/aktivitetsersättning. 
Försäkringskassan beslutar. I undantagsfall kan 
Försäkringskassan besluta om att »förlängd sjuk-
penning« ska betalas ut under högst 18 månader till. 
Nivån är 75 procent av 97 procent av SGI.

SGI-exempel

Annas sjukpenninggrundande in-
komst, SGI, är 20 000 kronor. 97 
procent av detta är 19 400 kronor. 
Sjukpenning på 80 procent av 
19 400 kronor är 15 520 kronor. 
Om hela SGI hade legat till grund 
för sjukpenningen hade den varit 
16 000 kronor. Anna förlorar 480 
kronor i månaden i förhållande till 
de regler som gällde 2006.

sjukskrivna riskerar  
att bli arbetslösa
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man vill satsa 3,4 miljarder på 
att förstärka företagshälsovår-
den och den medicinska rehabili-
teringen – men det är bara en sida 
av saken.

Sedan 1997 finns en modell 
för Försäkringskassans bedöm-
ning av arbetsförmågan. Du som 
är försäkringsrådgivare vet att 
den kallas »sjustegsmodellen« 
(läs mer i kapitlet »Sjukdom« i 

lo:s Grundbok för försäkrings-
rådgivare som finns under Verk-
tyg på www.alla.lo.se). Regering-
en vill från den 1 juli 2008 ersät-
ta sjukstegsmodellen med något 
som ska heta »Rehabiliterings-
kedjan«.

Den nya modellen går i kort-
het ut på att den som blir sjukskri-
ven ska få vara sjukskriven »från 
sitt yrke/arbete« under bara tre 

månader. Sedan ska Försäkrings-
kassan ta ställning till om det inte 
är så att den sjukskrivna i stället 
ska betraktas som arbetslös. (Läs 
rutan »Rehabiliteringskedjan« 
nedan.)

Exakt hur regeringens nya 
modell för arbetsförmågebedöm-
ning är tänkt att fungera ska utre-
das vidare i regeringskansliet 
under hösten och vintern. Men 
redan nu är det tydligt att det 
kommer att finnas ett stort utrym-
me för godtycke.  

Vem ska anses vara sjuk på rik-
tigt och vem kommer Försäk-
ringskassan att bedöma som 
arbetsför och dra in sjukpenning-
en för? 

Är det bara vissa sjukdomar som 
är aktuella?

Och har regeringen verkligen 
tänkt sig att »premiera« passiva 
arbetsgivare genom att låta (vis-
sa) sjukskrivna få de nya så kalla-
de nyfriskjobben med dubbel 
arbetsgivaravgiftssubvention hos 
sin gamla arbetsgivare?

Det sista är riktigt allvarligt. 
Om man ska ta Anders Borgs 
ord i ett telefonväkteri i radions 
kanal P1 den 20 september på all-
var så kan arbetsgivaren strunta 

Rehabiliteringskedjan

Texten i tabellen är regeringens egna ord från statsbudgeten:

Under sjukskrivningens första 
tre månader

Senast efter tre månaders sjukfrån-
varo ska prövas om den försäkrade 
kan utföra andra arbetsuppgifter 
hos arbetsgivaren än sina vanliga.

Därefter, längst till dess att sjuk-
skrivningen varat i sex månader

Om arbetsgivaren inte kan erbjuda 
lämpliga arbetsuppgifter och sjuk-
fallet riskerar att bli långvarigt ska 
kontakt etableras med Arbetsför-
medlingen om sjukdomen inte är 
sådan att allt arbete är uteslutet. 
Därigenom ges den sjukskrivne 
möjlighet att finna andra vägar 
tillbaka till arbete. Senast efter sex 
månaders sjukskrivning bedöms 
arbetsförmågan efter om den för-
säkrade kan utföra något arbete på 
arbetsmarknaden.

Eventuellt undantag Undantag från en sådan regel måste 
dock göras för den som väntar på 
eller nyligen fått en medicinsk be-
handling eller väntas självläka, och 
efter detta med stor sannolikhet kan 
återgå i arbete hos arbetsgivaren.

Och sen då? Regeringen avser även att föreslå 
en fast tidsgräns för rätten till 
sjukpenning. Förmånen ska endast 
i undantagsfall kunna betalas ut i 
längre tid än tolv månader.

Eventuellt undantag För personer som genomgår 
medicinsk behandling för mycket 
allvarliga sjukdomstillstånd ska 
sjukpenning kunna utges för längre 
tid. Om arbetsförmågan fortfarande 
är nedsatt efter tolv månaders sjuk-
skrivning ska en ny förmån, förlängd 
sjukpenning, kunna beviljas efter 
särskild ansökan. Förlängd sjukpen-
ning ska i normalfallet kunna beta-
las ut som längst under 18 månader.

finansminister Anders Borg med 
budgeten på väg till riksdagshuset 
den 20 september.
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Panelen:  
thErESE göthE  
I mitt arbete på 
a-kassan möter 
jag många upp-
givna medlem-
mar. De ringer 

om sin nivå på dagpenningen, 
frågar om de uppfyller nytt 
arbetsvillkor eller varför 
deras aktivitetsstöd hos 
Försäkringskassan är så låg. 
De berättar om hur de fått 
avslag på sjukpenningen hos 
Försäkringskassan, ska de då 
ställa sig som arbetssökande, 
trots att de är sjuka?  

En medlem berättade att 
hon nyligen genomgått en 
hjärtklaffsoperation. Försäk-
ringskassan avslog hennes 
sjukpenning, de ansåg att 
hon kunde genomföra andra 
arbetsuppgifter än de som 
undersköterskor gör. »Sätt 
på dig ett headset« fick hon 
som förslag av Försäkrings-
kassan. 

Det är direkt ovärdigt ett 
välfärdssamhälle att bemöta 
människor som Försäkrings-
kassan gör. Jag blir så ledsen 
och upprörd över hur män-
niskor behandlas i dagens 
välfärdssverige. 

i att ordna anpassat arbete eller 
omplacering och vänta på att det 
går ett år – och sedan återanställa 
den sjukskrivna på ett dubbelsub-
ventionerat nyfriskjobb.

4.ny minSkningSrEgEL 
StryPEr kOmPLEttE
ringSmöJLighEtEr

I dag finns en minskningsregel i 
3 kap 4a § i lagen om allmän för-
säkring. Där står att summan av 
sjukpenning och kompletteran-
de ersättningar får vara högst 90 
procent av lönen i arbete. Sjuk-
penningen ska minskas kro-
na för krona om någon får ut en 
högre kompletterande ersättning 
antingen direkt från arbetsgiva-
ren eller genom kollektivavtal.

I statsbudgeten skriver reger-
ingen att den vill ändra minsk-
ningsregeln så att eventuell 
ersättning vid sjukdom efter 
ett år inte får bli mer än 75 pro-
cent. Regeringen vill ju att ing-
en helst ska få sjukpenning efter 
ett år, men att Försäkringskas-
san kan göra undantag i vissa fall 
och bevilja en förlängning i ytter-
ligare högst 1,5 år. Så här står det i 
statsbudgeten:

»Förlängda sjukpenningen ska 
utgöra 75 procent av den sjuk-
penninggrundande inkomsten 
upp till inkomsttaket på 7,5 pris-
basbelopp. Den samlade ersätt-
ningen från förlängd sjukpenning 
och eventuella kompletterande 
avtalsförsäkringar ska inte kunna 
överstiga 75 procent av den sjuk-
penninggrundande inkomsten/
lönen beräknad utan beaktande 
av inkomsttaket. En minsknings-
regel som reglerar detta kommer 
att införas.«

Märk att det står »komplette-
rande avtalsförsäkringar« i tex-
ten. Men på direkt fråga från en av 
journalisterna på presskonferen-
sen i Rosenbad efter riksdagsde-
batten om budgeten, sade finans-
minister Anders Borg att »den 
föreslagna minskningsregeln ska 
gälla alla försäkringar«, det vill 

säga även fackets gruppförsäk-
ringar och individuellt tecknade 
privata sjukförsäkringar. 

5.hur LängE finnS dEn 
ALLmännA SJukför
SäkringEn kvAr?

Den 1 juli 2007 började staten ta ut 
32 procents skatt på de trafikför-
säkringspremier som försäkrings-
bolagen får in från försäkringsta-
garna. Detta är en tillfällig åtgärd 
i väntan på att en särskild utreda-
re ska utreda hur all ersättning för 
inkomstförlust för trafikskadade 
ska kunna lyftas ur den allmänna 
sjukförsäkringen och läggas över 
på trafikförsäkringsbolagen. Det-
ta har regeringen tänkt ska ske 
från den 1 januari 2009.

Läs mer i Allas artikel »Ogenom-
tänkt skatt höjer trafikförsäkrings-
premien« med kringmaterial i 
länkar på www.alla.lo.se/zino.
aspx?articleID=10982.

Den berättigade frågan man 
kan ställa sig är: Om sjukpenning, 
rehabiliteringspenning och sjuk-
/aktivitetsersättning för trafik-
skadade inte längre ska betalas 
av Försäkringskassan utan av res-
pektive trafikförsäkringsbolag – 
vilken grupp av sjukdomar/ska-
dor ska lyftas bort härnäst? Hur 
länge dröjer det innan den all-
männa sjukförsäkringen inte är 
allmän längre? 

Läs utskriften av, eller lyssna 
av Anders Borgs svar i telefon-
väkteriet i radions kanal PI den 
20 september. På www.alla.lo.se 
hittar du direktlänken www.sr.se/
cgi-bin/P1/program/artikel.asp?p
rogramid=1637&artikel=1606686

Läs den ordagranna utskriften 
på www.alla.lo.se av vad Anders 
Borgs svarade på presskonfe-
rensen i Rosenbad när en jour-
nalist ställde frågan om privata 
sjukförsäkringar också ska om-
fattas av minskningsregeln.

Statsbudgeten för 2008 inne-
håller mycket som du behöver 
känna till och vi har ont om ut-
rymme här i papperstidningen!

På www.alla.lo.se hittar du 
längre versioner av artiklarna om 
med bakgrund och sammanfatt-
ningar av redan genomförda för-
sämringar under 2007.

På www.alla.lo.se har vi också 
lagt artiklar som inte fick plats 
här samt fler intervjuer och  
kommentarer.

Läs mer på  www.alla.lo.se
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en kunna få 800 kronor i månaden 
under ytterligare ett år.

– Nu ska vi börja med att kon-
statera att regeringens förslag än 
så länge bara är en formulering i 
statsbudgetdokumentet. Innan 
det blir ett lagförslag i form av en 
proposition till riksdagen ska frå-
gan utredas och detaljerna arbe-
tas ut. Men om den här föreslagna 
ändringen av minskningsregeln 
i lagen om allmän försäkring är 
tänkt att fungera som minsknings-
regeln brukar görs, så kommer det 
i praktiken att innebära att sta-
tens sjukpenningkostnader sjun-
ker ju bättre kollektivavtalade, pri-
vata eller gruppsjukförsäkringar 
folk har. Och det är konfiskation, 
för att inte säga stöld, säger Anders 
Ferbe.

Anders Ferbe förklarar hur IF 
Metall analyserat situationen. 
Minskningsregeln innehåller ett 
tak för maximal sammanlagd 
ersättningsni-
vå vid sjukdom. 
I dag är den 
90 procent av 
inkomstbortfal-
let. Om någon 
har en komplet-
terande försäk-
ring som ger 
högre ersätt-
ning, ska sjuk-
penningen i 
princip minskas krona för krona så 
att slutresultatet inte överstiger 90 
procent.

– Om sjukpenningen ska mins-
kas så fort någon får högre sam-

Anders ferbe, 
andre vice ord
förande i ifmetall

regeringen vill stjäla försäkringspengar…

ligt att samhället tar över ansva-
ret. Men då måste reglerna och 
stöd, inklusive olika typer av löne-
bidrag och liknande, vara generö-
sare för utbild-
ning/omskol-
ning och för att 
hitta ett nytt 
arbete som fung-
erar för den 
som har nedsatt 
arbetsförmåga.

Regeringen 
väljer en annan 
väg och Erland 
Olauson anser att regeringens 
föreslagna rehabiliteringskedja 
urholkar anställningsskyddet på 
ett oacceptabelt sätt.

– Modellen med prövningar av 
arbetsförmågan vid tre och sex 
månader kan bara beskrivas som 
cynisk. Den är utformad så att den 
sjukskrivna tvingas att själv aktivt 

liv som tillspetsat kan beskrivas så 
att man antingen har 110 procents 
arbetsförmåga eller noll.

– Detta är ett verkligt problem, 
men lösningen är inte att piska 
människor friska genom att för-
sämra både den ekonomiska trygg-
heten och anställningsskyddet.

lo föreslår en annan modell, 
med ett förstärkt anställnings-
skydd under sjukskrivningstiden 
kombinerad med ett mycket tyd-
ligare ansvar för arbetsgivaren 
att både pröva och vidta rehabi-
literande åtgärder. Den här tiden 
får inte vara för kort. I en idéskrift 

om morgondagens sjukförsäk-
ring som lades fram för lo: s 

representantskap i våras 
föreslås 14–15 månader.

– Först om allt är prö-
vat på arbetsplatsen och det 

verkligen inte finns något som 
den anställda kan göra är det rim-

Erland Olausson, 
LOs avtalssekre
terare.

…och angriper LaS bakvägen
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regeringen vill spara pengar 
åt staten genom att konfiskera 
pengar som människor betalat 
in till privata och gruppför
säkringar. if metalls andre 
vice ordförande Anders ferbe 
skräder inte orden när han 
kommenterar regeringens för
slag att sätta ett maxtak på 75 
procent för all ersättning vid 
sjukskrivning över 12 månader.

En av IF Metalls medlemsförsäk-
ringar är sjuk- och efterlevan-
deförsäkring. Efter ett år tar ju 

den kompletterande ersättning-
en från avtalsförsäkringen AGS 
(Avtalsgruppsjukförsäkringen) 
slut. Då ska de IF Metall-medlem-
mar som har medlemsförsäkring-

regeringens idé om en rehabi
literingskedja innebär i prakti
ken att lagen om anställnings
skydd, LAS, sätts ur spel och 
att arbetsgivare kan säga upp 
anställda efter sex månaders 
sjukskrivning. LOs avtalssekre
terare Erland Olauson är starkt 
kritisk mot mycket i statsbud
geten, men detta anser han 
vara särskilt allvarligt.

regeringen tar avstamp i ett 
reellt problem. Det är allde-
les för många människor som 

hamnat i sjuk- och aktivitets-
ersättning utan att först ha 
fått riktiga möjligheter 
till rehabilitering och ett 
arbete som de klarar av.

– Problemet finns och 
det är verkligt, säger Erland 
Olauson. Vi har idag ett arbets-
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manlagd ersättningsnivå än 75 
procent så betyder det att staten 
sparar pengar på försäkringstagar-
nas bekostnad. Kan regering och 
riksdag verkligen konfiskera pri-
vata försäkringspengar? Jag 
har svårt att tro att lagrådet 
utan vidare accepterar en 
sådan konstruktion.

– Tänk om staten skul-
le bestämma sig för att ta 10 
procent av behållningen på alla 
bankkonton. En sjukförsäkring är 
inte sparande på samma sätt, men 
ändå enskilda människors peng-
ar som bygger på avtal antingen 
mellan arbetsmarknadens parter, 
eller en grupp/individ och ett för-
säkringsbolag.

Anders Ferbe är förvånad över 
att förslaget inte väckt fler protes-

ter. Han tror att det beror på att 
frågan är för teknisk för medier-
na. För fackföreningsrörelsen är 
frågan dock principiell.

– Om regeringen skulle lyck-
as genomdriva detta, vilket 

blir nästa steg? Den politis-
ka logiken talar för att man 
nästa gång försöker ska-
pa motsvarande regler för 

arbetslöshetsförsäkringen. 
– Många förbund, främst 

bland tjänstemän och akademi-
ker, men också inom lo, har kom-
pletterande inkomstförsäkringar 
som i så fall skulle kunna använ-
das för att sänka statens kostnader 
på motsvarande sätt. Komplette-
rande avtals- och medlemsförsäk-
ringsersättning vid sjuk- och akti-
vitetsersättning är fredad denna 
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regeringen vill stjäla försäkringspengar…

– Det är anmärkningsvärt att 
regeringen sänker ersättningen 
och inför striktare villkor, hårda-
re krav och ett försämrat anställ-
ningsskydd för de enskilda utan 
att skapa något tryck på arbetsgi-
varna att följa lagen.

Efter sex månader ska För-
säkringskassan fatta beslut om 
arbetsförmågan. Om kassan 
beslutar att den sjukskrivna har 
arbetsförmåga men inte i sitt gam-
la arbete, kan det leda till att sjuk-
penningen dras in. Den anställ-
da går tillbaka till arbetsplatsen, 
och där kan det bli så att arbets-
givaren vägrar att betala ut lön 
med motiveringen att den anställ-
da inte kan utföra något arbete av 
betydelse för arbetsgivaren.

Då återstår väl bara för den 
anställda att säga upp sig själv 
och anmäla sig arbetslös? Annars 
hamnar hon ju mellan stolar-
na med varken lön eller sjukpen-
ning?

– Jag skulle inte råda någon att 
säga upp sig själv. Och tänk på att 

bidra till att arbetsgivaren får sak-
lig grund för uppsägning. las 
sätts ur spel så att säga bakvägen.

Antag att den sjukskrivna prö-
var att återgå till andra arbets-
uppgifter på den egna arbetsplat-
sen och misslyckas. Om arbets-
tagaren inte längre kan utföra 
arbete som är av betydelse för 
arbetsgivaren, är det saklig grund 
för uppsägning. Att genomgå 
rehabilitering, eller utbildning 
för ett arbete som inte finns hos 
arbetsgivaren, kan också vara 
saklig grund för uppsägning 
enligt las.

– Arbetsgivarnas har visser-
ligen ett rehabiliteringsansvar 
enligt arbetsmiljölagen, men i 
praktiken kan de göra som de vill, 
konstaterar Erland Olauson. Det 
saknas drivkrafter för att förmå 
arbetsgivarna att ta sitt ansvar 
för sina anställdas rehabilitering. 
Och mot den arbetsgivare som 
väljer att sitta med armarna i kors 
och göra ingenting finns det hel-
ler inga sanktionsmöjligheter.

…och angriper LaS bakvägen

gång – men hur blir det i framti-
den?

Detta är inte bara en hård och 
cynisk politik som slår mot sju-
ka och arbetslösa, utan man dri-
ver också ett medvetet strategiskt 
spel, anser Anders Ferbe. 

Regeringen har insett att det 
inte går att angripa fackföre-
ningsrörelsen och dess medlem-
mar direkt och öppet. Så man gör 
det bland annat genom att för-
svaga de fackliga försäkringar-
nas värde.

– Om staten kan fatta sådana 
beslut att det inte blir mer än 75 
procent kvar i den sjukas plånbok, 
oavsett hur bra kompletterande 
försäkringar som finns i kollektiv-
avtal och fackligt medlemskap, så 
sjunker medlemskapets värde. 

en uppsägning från arbetsgiva-
rens sida är inte sakligt grundad 
förrän alla möjligheter till exem-
pelvis omplacering är uttömda. 
Ta hjälp av det lokala facket redan 
från början i en sjukskrivning!

Under tiden som förhandling-
ar mellan facket och arbetsgiva-
ren pågår eller om ärendet går till 
Arbetsdomstolen, är anställning-
en i princip skyddad. Medlemmen 
har rätt till anställningsförmå-
ner, till exempel lön, som vanligt 
under tiden. 

Läs mer på  www.lo.se

LO-rapporten som Erland 
Olauson hänvisar till heter 
»Sjukas rätt till stöd. En 
idéskrift om morgondagens 
sjukförsäkring«. Den finns 
som pdf-fil på LOs hemsida, 
på direktadressen www.lo.se/
home/lo/home.nsf/unidview/
91CEE97BF8E504CCC 
12572F3002AB3B9/$file/Sju-
kas_ratt_till_stod.pdf
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ARBETSLÖSHETS-
FÖRSäKRINGEN. under det 
första året med den borgerliga 
regeringen genomfördes en 
lång rad försämringar i regel
verket för arbetslöshetsförsäk
ringen. under 2007 återstår en 
redan beslutad försämring:

Den 1 december 2007 ska vill-
koren skärpas ytterligare 
för unga arbetssökande 

upp till 25 år. Då inrättas en 
»jobbgaranti« som kombi-
neras med att ersättnings-
nivån för den som kvali-
ficerat sig för inkomstre-
laterad ersättning sjunker 
från 80 procent till 70 pro-
cent av den tidigare dagsför-
tjänsten redan efter 100 dagar 
och till 65 procent efter ytterliga-
re 100 dagar. Denna nivå består 
sedan under hela tiden i »jobbga-
rantin«. För föräldrar under 25 år 
sänks ersättningen först efter 200 
ersättningsdagar från 80 till 70 
procent och efter ytterligare 100 
ersättningsdagar till 65 procent. 
Generellt gäller att den lägsta 
ersättningen för de som kvalifice-
rat sig för arbetslöshetsersättning 
är 320 kronor per dag.

FÖreSLaGna kOMManDe 
FÖrSäMrInGar

1.fLEr kArEnSdAgAr

Dagens fem karensdagar 
i arbetslöshetsförsäk-

ringen vill regeringen höja till sju. 

Vi vet inte när detta ska träda i 
kraft, men eftersom det är en tek-
niskt enkel lagändring, är det inte 
omöjligt att fem karensdagar kan 
komma att gälla redan från den 1 
januari 2008.

2.ArBEtSLöShEtS
Avgift ErSättEr  
AkASSEAvgift

Bakom de budgettekniska orden 
döljer sig en principfråga: Ska 
kostnaderna för arbetslösheten 
jämnas ut över alla a-kassemed-
lemmar i alla branscher (riskut-
jämning) eller ska de branscher 
som löper högst risk för arbetslös-
het också betala mer (differentie-
ring)?

Regeringen väljer differentie-

Detta har hänt
Avskaffad skattere-

duktion för avgifter till 
facket och a-kassan.

Kraftigt höjda avgif-
ter till a-kassan.

Möjligheten att kvalificera sig 
för ersättning från a-kassan ge-
nom studier, det så kallade stude-
randevillkoret, avskaffades.

Ett nytt skärpt arbetsvillkor in-
fördes.

En ny definition av ersättnings-
grundande normalarbetstid inför-
des. Den som är borta lite då och 
då för sjukdom eller vård av barn 
får sänkt ersättning.

Sänkt högsta ersättning från a-
kassan. Tidigare gällde 730 kro-
nor under de första 100 dagarna; 
den regeln avskaffades och från 
den 1 januari gäller 680 kronor 
om dagen som högsta dagpen-
ning.

80 procents ersätt-
ningsnivå (men högst 
680 kronor om dagen) 
gäller bara i 200 dagar. 

Från arbetslöshetsdag 201 sänks 
ersättningsnivån till 70 procent. 
Från och med arbetslöshetsdag 
301 sänks ersättningsnivån ytter-
ligare, till 65 procent. Ett enda 
undantag: Den som har försörj-
ningsansvar för barn passerar 
inte gränsen mellan 70 och 65 
procents ersättning förrän efter 
450 dagar.

Arbetslösa ska söka 
alla typer av jobb över-
allt i landet, annars kan 
dagpenningen dras in 

under en viss tid.
Den nya »Jobb- och utveck-

lingsgarantin«. Där hamnar den 
som varit arbetslös i 300 dagar 
(450 dagar för den som har för-
sörjningsansvar för barn under 18 
år). Jobb- och utvecklingsgaran-
tin är tänkt att vara i högst 450 
dagar, sedan ska man »anvisas 
till en varaktig samhällsnyttig 
sysselsättning motsvarande hela 
deltagarens arbetsutbud«. 

arbetslösa  
drabbas av fler 
försämringar

1  
jan 

2007

5  
mar 

2007

1  
juli 
2007
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ring – eller som det uttrycks, »en 
ökning av graden av egenfinan-
siering«. Är du medlem i en a-kas-
sa i ett förbund med hög arbetslös-
het, ska du betala en högre avgift. 
I praktiken leder det till att det blir 
dyrare att vara med i lo-förbun-
dens a-kassor än i tjänstemännens 
och akademikernas a-kassor.

Den 1 juli 2008 ska den a-kasse-
avgift som vid senaste årsskif-
te höjde kostnaderna för 
medlemskapet i a-kassan 
ersättas med en ny arbets-
löshetsavgift. Den är tänkt 
att fungera så att  
a-kassan till staten ska betala 
33 procent på summan av utbetal-
da ersättningar. Högst 300 kronor i 
månaden ka medlemskapet kosta.

3. SkärPtA rEgLEr  
för dELtidSStämPLing

Från den 1 juli 2008 
vill regeringen att möjligheten 
att fylla upp en ofrivillig deltid 
med a-kassa ska begränsas till 75 
ersättningsdagar. Det betyder att 
den som bara lyckats få ett halv-
tidsjobb inte får stämpla upp till 
heltid i mer än 150 ersättnings-
dagar.

Regeringen inrättar nystarts-
jobb för deltidsarbetslösa, under 
förutsättning att det är en hel-
tidsanställning. Denna möjlig-
het ska finnas under hela 2008. 
 Nedsättningen av arbetsgivar-
avgiften motsvarar hälften av 
nuvarande nystartsjobb och läm-
nas under 12 månader till arbets-
givare som anställer personer 
som varit deltidsarbetslösa i 
minst 2 år.

Annars återstår ju exempelvis 
att försöka ordna ytterligare ett 
halvtidsjobb vid sidan av det för-
sta, med allt vad det innebär av 
långa, obekväma sammanlagda 
arbetstider. (Den här modellen är 
vanlig bland lågavlönade i usa.) 

4.OBLigAtOriSk ArBEtS
LöShEtSförSäkring

Regeringen vill ska-
pa en obligatorisk inkomstrelate-
rad arbetslöshetsförsäkring. En 
särskild utredare sitter med frå-
gan och ska lämna förslag på lag-
ändringar den 31 januari 2008 
och övriga förslag den 30 septem-
ber 2008. Tanken är att obligato-
riet ska träda i kraft den 1 janua-
ri 2009.

Enligt direktivet till utredaren 
vill regeringen att det nuvaran-

de systemet med a-kassor ska 
bestå – men då infinner sig 
givetvis frågan: Vem ska 
kolla att alla egenföretaga-
re (och fallskärmsförsed-

da storföretagsledare!) som 
i dag inte är med i en a-kassa 

ansluter sig till en sådan?!
Men utredaren kan mycket väl 

komma fram till att det inte går 

att tvinga någon att bli medlem 
någonstans. Föreningsfriheten är 
både positiv (du har rätt till med-
lemskap) och negativ (du kan inte 
tvingas bli medlem någonstans). 
Om utredaren och sedan reger-
ingen kommer fram till att det 
enda som staten får lagstifta om 
är att ta in avgiften via skatten, är 
det ett indirekt slag mot fackföre-
ningsrörelsen och de fackliga a-
kassorna.

I dag står många utanför 
arbetslöshetsförsäkringen och 
de har blivit fler under året. 
Exempelvis studerande som inte 
ser någon mening med att vara 
med nu när studier inte längre 
kvalificerar till ersättning. Även 
många deltids- och visstidsarbe-
tande och långtidssjuka som vet 
att de inte uppfyller arbetsvill-
koret drar samma slutsats. Det-
samma gäller egenföretagare 
som vet att förutsättningen för 
att få ersättning är att de lägger 
ned företaget.

Redan innan 2007 års försäm-
ringar stod ungefär 700 000 för-
värvsarbetande utanför arbets-
löshetsförsäkringen. Antalet har 
vuxit till ungefär en miljon. Under 
det senaste året har 140 000 med-
lemmar gått ur lo-förbundens a-
kasssor och står utan försäkrings-
skydd för att de på grund av reger-
ingens politik inte anser sig ha råd 
att vara med.

Ett obligatorium i sig är inte 
problemet. Självklart ska alla för-
värvsarbetande ha rätt till ett för-
säkringsskydd för inkomstbortfall 
vid arbetslöshet. Men då gäller 
det också att vi har en arbetslös-
hetsförsäkring värd namnet! 

höSt 

BudgEt 

2007

Ligger du där och 
latar dig i utanför
skap? dyrare och 
sämre försäkring ska 
nog få dig i arbete!
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arbetslösa  
drabbas av fler 
försämringar

Läs mer på  www.alla.lo.se

På www.alla.lo.se hittar du en 
längre version av denna artikel, 
med bakgrund och fler detaljer., 
bland annat om redan genom-
förda försämringar av a-kassan 
under 2007.
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Alla nya regler vi fått under året 
medför ekonomisk tragedi för 
våra arbetslösa medlemmar. 
Sänkta ersättningsnivåer och 
nya beräkningssätt slår hårt. 

här ett exempel på hur de nya beräk-
ningssätten slår: En medlem har 
gått arbetslös en tid. Hon hade i 

sin tidigare mångåriga anställning en 
normalarbetstid på 40 timmar i veck-
an (hon arbetade alltså heltid) och en 
dagsförtjänst i anställningen på 500 
kronor per dag. 80 procent på denna 
inkomst ger en dagpenning från a-kas-
san på 400 kronor per dag före skatt. 

Denna medlem får sedan en 
säsongsanställning på 7 månader, 
oktober till april. Månadslönen på det 
arbetet är 19 000 kronor. Medlem-
men anmäler sig arbetslös under 
sommaren, maj–september, då hon 
får stämpla hos a-kassan. Så här hål-
ler medlemmen på i två år, tills hen-
nes 300 ersättningsdagar tar slut. 
Då ska kassan pröva om medlemmen 
uppfyller ett nytt arbetsvillkor. 

Förutsättningarna vid den här nya 
prövningen är annorlunda än när 
medlemmen blev arbetslös första 
gången. Den här andra gången har 
medlemmen precis avslutat sin 
säsongsanställning och har alltså 
7 månader bakom sig med en hel-
tidsanställning. Men enligt de nya 
reglerna är en heltidsanställning 
ingen garanti för att ersättningen 
blir en »heltidsersättning«. Det 
beror på att a-kassan ska räkna 
på de senaste 12 månaderna bakåt 
i tiden (det kallas för »ramtid«) 
från det datum då medlemmen 
blir utförsäkrad, alltså får slut på 
ersättningsdagar.

Vid den här nyprövningen enligt de 
nya reglerna fastställer a-kassan att 
medlemmen får en normalarbetstid 
på 24 timmar i veckan (eftersom de 7 
månadernas heltidsanställning slås 
ut på 12 månaders »ramtid«). Hennes 

dagsförtjänst i anställningen blir 508 
kronor per dag. 

Detta är alltså medlemmens ar-
betslöshetsperiod 
nr 2 – och den 
här gången blev 
hon arbetslös 
från en heltids 
säsongsanställ-
ning och inte, som 
första gången, 
från en »vanlig« 
heltids åretrunt-
anställning. 
Hon har redan 
förbrukat 300 
ersättningsdagar 
och har fullgjort 
ett arbetsvillkor 
och därmed lyckats kvalificera sig 
till en ny ersättningsperiod på 300 
dagar. Enligt de nya reglerna ska 
ersättningen för en person som har 
olika normalarbetstider i sina två 
arbetslöshetsperioder beräknas på 
vad som blir förmånligast för med-
lemmen i pengar:

1. antingen 80 procent på den nya 
dagsförtjänsten (som bygger på 7 
månaders heltidsanställning utsla-
gen på 12 månaders ramtid)

2. eller 65 procent på den gamla 
dagsförtjänsten (som bygger på 12 
månaders heltidsanställning utsla-
gen på 12 månaders ramtid)

Alternativ 1 för vår exempelmedlem 
blir 0,80¬508 kr/dag = 407 kr/dag. 

Alternativ 2 blir 0,65¬500 kr/dag = 
325 kr/dag.

För denna medlem blir det alltså 
förmånligare att räkna på dagsför-
tjänsten i säsongsanställningen.  

Så Långt är dEt EnkELt. Men om 
vi antar att medlemmen lyckas få 
en deltidsanställning under ar-
betslösheten, säg 2 dagar i veckan, 
summa 16 timmar. Hon är fortfarande 
arbetslös resten av tiden, i verk-
ligheten 3 dagar i veckan. Men det 
betyder inte att hon får ersättning 

från a-kassan för dessa tre dagar!
Den första uträkningen – den som 

gällde vilken beräkningsgrund för 
dagpenningen som var förmånligast i 
pengar – ledde till att det var säsongs-
anställningen som blev grunden för 
medlemmens nya dagpenning (Alter-
nativ 1 ovan). Det blev ju bra, men bara 
så länge som medlemmen fortsatte att 
vara arbetslös på heltid. Den förmån-
ligare dagpenningen ledde ju också 
till att medlemmens ersättningsgrun-
dande normalarbetstid sänktes från 
40 tim/vecka till 24 tim/vecka.

När medlemmen fick deltidsjobbet 
på 2 dagar i veckan, måste a-kassan 
använda den nya normalarbetstiden 
på 24 tim/vecka. 24 timmar–16 tim-
mar = 8 timmar. Medlemmen anses 
bara vara arbetslös dessa 8 timmar. 
(Om den tidigare normalarbetstiden 
på 40 tim/vecka hade varit grunden, 
så hade 40 minus 16 blivit 24.)

A-kassorna har en omräkningsta-
bell (se till exempel »min« a-kassan, 
Kommunals, på www.internetkassan.
nu/51/Index.aspx?id=274), där man 
lätt kan se att vår exempelmedlem 
med sina numera fastställda 24 tim-
mars normalarbetstid och sitt nya 
deltidsjobb på 2 dagar i veckan får 
ersättning för 1,5 arbetslösa dagar i 
veckan. Hade hennes normalarbetstid 
varit 40 timmar, hade hon fått ersätt-
ning för 3 arbetslösa dagar i veckan.

Så kAn dEt ALLtSå gå för en heltids-
anställd medlem, som blir arbetslös 
och som nästa gång inte lyckas få 
mer än en säsongs- eller deltidsan-
ställning. I motsvarande fälla, knipa 
eller vad man nu ska kalla det sitter 
alla medlemmar som redan från bör-
jan har en deltids- eller säsongsan-
ställning. Och det är ju väldigt vanligt 
bland LO-förbundens medlemmar, 
främst kvinnor och unga.

Jag kan bara säga som så många 
andra fackliga redan gjort: De nya 
reglerna i arbetslöshetsförsäkringen 
är en katastrof för våra medlemmar! 
Exemplet i denna artikel är bara 
ett av många. Det finns många fler 
»tokerier« i det nya regelverket som 
klart visar att den borgerliga reger-
ingens politik går ut på att sparka på 
dem som redan ligger.  

text. Therese Göthe

Nya a-kassereglerna  
en ekonomisk katastrof

therese göthe 
är ledamot av 
Allapanelen 
och handläggare 
och utredare 
på kommunals 
akassa.
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Livsmedelsarbetareförbundets 
ordförande hansOlof nilsson 
gick ut med en kommentar 
samma dag som statsbudgeten 
blev offentlig. han beskriver 
försämringarna som en »rejäl 
smäll på käften«.» Den nya arbetslöshetsav-

giften i kombination med 
de försämrade reglerna 

för deltidsarbetslösa, ytterliga-
re karensdagar och försämringar 
vid sjukdom innebär att vanliga 

livsmedelsarbe-
tare får en rejäl 
smäll på käften 
av regeringen.

– Det jobbav-
drag som reger-
ingen skryter 
vitt och brett 
med gäller inte 
de som är mest 
utsatta för ris-
kerna av arbets-
löshet. Våra 
medlemmar får till exempel en 

höjning av a-kasseavgiften med 
500 kronor per år. 

– Vi kan inte se detta som något 
annat än en rå politik där 
man brandskattar de 
som har det sämst för 
att fylla på i de redan 
välmåendes fickor. 

– På så sätt fördjupar 
man de redan alltför sto-
ra klyftorna i Sverige. Nu måste 
hederliga gamla folkrörelsepoliti-
ker i centern också reagera, avslu-
tar Hans-Olof Nilsson. 

Budgeten är en rejäl käftsmäll

höSt 

BudgEt 

2007

LOs ordförande Wanja Lundby
Wedin riktar skarp kritik mot 
regeringens politik. hon anser 
att det bara är cyniskt att, som 
regeringen gör, motivera ned
skärningsförslag med att det 
är bättre med en 100procentig 
lön än med 80 procent i akas
sa eller sjukförsäkring.

De fortsatta försämringarna av 
a-kassan ser Wanja Lundby-
Wedin som angrepp på den 

solidariska lönepolitiken. Ett av 
många exempel är den differen-
tiering av avgifterna till a-kassan 
som leder till att arbetslöshets-
försäkringen kostar mer för de 
yrkesgrupper där arbetslösheten 
är högre.

– Olika avgifter för arbetslös-
hetsförsäkringen är både 
orättvist och feltänkt. Det 
är orimligt att enskilda 
grupper ska betala kostna-
derna för den strukturom-
vandling som hela samhäl-
let drar nytta av. Den så kallade 
arbetslöshetsavgiften som reger-
ingen nu inför visar tydligt hur 
osolidarisk regeringens politik är.

Wanja Lundby-Wedin är också 

kritisk till regeringens förslag att 
förlänga karensen i arbetslöshets-

försäkringen från fem till sju 
dagar, då detta slår hårt mot 

dem som har en visstidsan-
ställning.

– Andelen visstidsan-
ställningar har ökat vilket 

gör att löntagare oftare blir 
arbetslösa i glappet mellan två 

anställningar. Särskilt hårt slår 
förslaget mot unga människor då 
de oftare har en visstidsanställ-
ning. I dag har 59 procent av kvin-

norna mellan 20–24 år en tidsbe-
gränsad anställning.

Dessutom genomförs en kraf-
tig försämring av möjligheten till 
arbetslöshetsersättning vid del-
tidsarbete, vilket drabbar samma 
grupper.

– Majoriteten av de deltidsar-
betslösa är kvinnor med lägre 
inkomster. Fördelningspolitiskt 
innebär detta att resurser flyt-
tas från lågavlönade kvinnor till 
förmån för grupper med högre 
inkomster. 

»Regeringen för en cynisk politik«
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Livs ordförande 
hansOlof  
nilsson

LOs ordfö
rande Wanja 
LundbyWedin 
anser att 
regeringen 
angriper den 
solidariska 
lönepolitiken.
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Irene Wennemo 
med dottern 
rakel.

aktUeLL SOM  har lett 
arbetet med kongress
rapporten inför LOkon
gressen 2008.

yrke  chef för närings
politiska enheten på LO.

bakGrUnD  doktor i 
sociologi, politiskt sak
kunnig på socialdeparte
mentet och i statsråds
beredningen, arbetat på 
LO i snart 11 år.

FaMILj  tre barn 
mellan 8 och 18 år, 
två styvsöner 28 och 
30, styvfarmor, änka 
efter kenth Pettersson, 
generaldirektör för 
Arbetsmiljöverket och 
före detta handelsord
förande.

bOr  Lägenhet i centrala 
Stockholm.

Irene Wennemo



Hennes liv förändrades under ett ögonblick. De var på 
picknick en dag i maj med dotterns klass, barn och för-
äldrar, när hennes man, Kenth Pettersson, bara ramlade 
ihop och aldrig mer kom till medvetande.

– Det var ett Kenthskt sätt att dö på. Om det nu skulle 
ske och han fått bestämma skulle det gått till precis så 
här, säger Irene Wennemo.

nära

 H on berättar sakligt om vad som hände 
och om tiden efteråt. 

Det var dubbel otur, både hjärt-
infarkt och hjärtstillestånd. Självklart 
var det en tröst att han inte led. 

Irene Wennemo jämför med hur det var när hennes 
pappa dog för ett och ett halvt år sedan. 

– Han hade varit sjuk en period och hade försonat 
sig med att han skulle dö. Han drog ut droppet. Vi 
hann säga adjö. Med Kenth är det annorlunda. Han 
hade aldrig kunnat försona sig, vi har en åttaårig dot-
ter. Det var för tidigt.

Det är förväntat att föräldrar ska dö före sina barn 
och som vuxen har man inte den täta kontakten med 
sina föräldrar som den man lever med. Det är två oli-
ka sorters sorg och saknad.

– Man är ju uppfylld av sin man på ett helt annat sätt 
och tomrummet blir så mycket större. Hela livet för-
ändras. Man måste skaffa nya rutiner, allt blir annor-
lunda. Om en förälder dör så innebär det mer margi-
nella förändringar i det dagliga livet.

Det har gått drygt tre månader när vi gör den 
här intervjun. Irene Wennemo säger att hon har ett 
stort behov av att prata av sig. Hon har gjort det på 

Irene Wennemo

»Allt är  

                  ocH Allt är
annorlunda«

likadant
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deras gemensamma vänner. Det 
är som om historien behöver berättas 
om och om igen för att bli begriplig. 

Hon berättar om den fruktansvär-
da tomheten hon kände efter att ha 
varit med i Aktuellt kvällen innan 
vi träffas. Att inte få hans reaktion 
direkt efteråt.

– Jag kan bli skitförbannad. Kan bli 
förbannad över att jag är övergiven. 
Men jag kan ju inte skälla på honom. 
Ilskan bubblar inom mig. Här står jag 
ensam med alla oavslutade projekt!

Men det går inte att bara ge sig 
hän åt sin egen förtvivlan när man 
har barn.

Det är svårt på alla nivåer varje 
dag. När hon vaknar finns han i tan-
karna. I drömmen är han levande. 
Hon blir rasande i drömmen efter-
som han inte svarar i mobilen. Han 
har bytt nummer.

De talade alltid politik. Började vid 
frukosten med att kommentera tid-
ningarna. Stämde av allt i jobbet med 
varandra. 

– Det var jättestimulerande. Han 
var mest strategisk och jag mest inn-
ovativ. Vi kompletterade varandra 
och kunde komma på saker tillsam-
mans. Ibland fick jag ta åt mig äran, 
ibland han.

Både maxtaxan, en ny föreskrift 
för systematiskt arbetsmiljöarbe-
te och medfinansieringen i sjukför-
säkringen växte fram vid deras köks-
bord.

Ingen av dem kom från någon rik-
tigt politisk hemmiljö. Han kom från 
ett malmöitiskt arbetarklasshem, 
hon från ett medelklasshem med nor-
ska föräldrar. 

– Det vi hade gemensamt var att vi 
gjort ett politiskt ställningstagande 
i vuxen ålder. Vi har haft ett mer kri-
tiskt förhållningssätt än många som 
är födda in i rörelsen och som är mer lojala. Vi har ald-
rig tagit något för givet.

värSt för dEm SOm är kvAr

Många människor börjar fundera över de stora 
livsfrågorna när någon nära dött. Gör du det?

– Det finns de som tror att det finns något lyck-
ligt liv efter detta, att man är samma människa men 
någon annanstans. Vilken absurd idé! Om Kenth var 

i himlen skulle han vara helt olycklig över att inte få 
vara med oss och se Rakel, vår dotter, växa upp. Plöts-
ligt inser man hur dumt det där med himlen låter. Jag 
tror inte att det finns något efter döden. Jag har ald-
rig själv varit rädd för döden. Det är ingen fara, bara 
slut, men sorgligt för dem som är kvar. Precis som jag 
känner nu. Det är värst för oss, inte för Kenth.

När det hände där på picknicken agerade hon effek-
tivt och rationellt. Ringde 112, i ambulansen ringde 

Det vi hade gemen-
samt var att vi 
gjort ett politiskt 
ställningstagande i 
vuxen ålder. Vi har 
haft ett mer kritiskt 
förhållningssätt än 
många som är födda 
in i rörelsen.
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hon Kenth Petterssons vuxna söner. 
Nu gällde det att hålla ihop. De kom 
till sjukhuset. Hon såg till att Rakel 
först togs om hand av hennes son och 
att hela familjen sen kunde samlas på 
sjukhuset.

– Jag är så glad att jag funkade och 
var så klar i huvudet, att de var med mig 
sönerna. Vad är det värsta som kan hän-
da i livet? Jag hade tänkt den tanken. 
Men att Kenth skulle dö det fanns verk-
ligen inte. Jag som aldrig oroar mig, 
tänker inte ens att folk kan bli sjuka. Jag 
har en optimistisk syn. Om jag ser en 
blå fläck på himlen säger jag: Titta det 
blir bra väder! Om Kenth såg ett moln sa 
han: Det blir dåligt väder! I det avseen-
det var vi helt olika.

Döden är frånvarande i många män-
niskors liv och så har det varit för Irene 
Wennemo också ända tills hennes pap-
pa dog. 

Det är inte lätt att veta hur man rea-
gerar, det vet man inte riktigt förrän 
man råkar ut för det. 

– Vissa i omgivningen är jättedukti-
ga och säger rätt saker, med andra är 
det svårare att prata. Men det är inte 
alls självklart med vem det funkar. Det 
hade jag inte kunnat gissa på förhand. 
Och det finns människor som inte vågar 
prata men jag vill inte döma dem. Jag 
är inte själv så bra på det i sådana situ-
ationer.

Det kändes svårt första gången att 
träffa folk efteråt. Det är en tröskel man 
ska över. Därför var det lika bra att få 
det gjort snabbt, resonerade Irene Wen-
nemo.

– Jag gick på hög adrenalinnivå, blev 
rastlös, inte apatisk. 

Hon hade ingen ro, kunde inte läsa. 
Orkade inte läsa tråkiga papper, de blev 
ännu tristare än vanligt. Men klarade 
att skriva. 

Kongressrapporten till nästa års lo-
kongress var i princip klar. Irene Wennemo har lett 
arbetet. Rapporten är ett betydelsefullt lo-dokument 
som lyfter fram de viktigaste politiska frågorna och 
sätter tonen för det fackliga arbetet under de kom-
mande åren. Det fanns en del saker kvar att göra och 
det orkade hon; skriva om, läsa korrektur, skriva slut-
kapitlet tillsammans med några av de övriga i grup-

pen. Kongressrapporten har varit hennes baby. Hon 
talar engagerat om rapporten. Den är viktig för hen-
ne. Även nu när allt annat förändrats.

OrkAr mEr än vAd mAn trOr

Men Irene Wennemo är dessutom chef för 14 per
soner. Hur klarar man det?

– De är tack och lov ganska självgående för jag har 
verkligen inte haft något tålamod med dem. Och kom-
mer de med futtiga problem kan jag tänka att jag har 
det betydligt värre. Men livet är ju fullt av futtigheter. 
Det är inte så ofta dramatiska händelser inträffar.

Ena dan känner hon på ett sätt, andra dan på ett 
annat. Hur hon känner om ett halvår vet hon inte. Allt 
är likadant och allt är annorlunda. Hon har något med 
sig som hon inte hade tidigare. 

– Under första fasen kände jag mig helt korkad, vil-
ket jag aldrig gör annars. Man kan inte tänka som van-
ligt, är ofokuserad. Det varade säkert en månad. Jag 
hade fysiskt ont i hjärtat. Det påverkar en på alla plan.

Samtidigt konstaterar hon att när det trots allt hän-
der, det man inte kunnat föreställa sig, klarar man mer 
än vad man tror. Det man inte hade trott att man skul-
le orka med, orkar man med.

– En sak jag tänker på är att vi satsade på vårt för-
hållande båda två. Vi tyckte om våra jobb men num-
mer ett var vår familj och vårt förhållande. I våras var 
det mycket på jobbet för oss båda. Kenth sa: Kan vi åka 
till Marrakech några dagar? Ja, sa jag, det gör vi. Nu 
behöver jag inte tänka: Tänk om vi hade gjort det eller 
det. Vi gjorde det! Vi var bägge den typen. 

De slog ihop sina påsar direkt när de hade spanat 
in varandra och insåg att de var kära i varandra. Och 
lyckades hålla kärleken vid liv. Utgångsläget var sam-
manlagt fyra barn, två ex och tre lägenheter. Tillsam-
mans skapade de en ny familj och fick ytterligare ett 
barn. Idag bor två barn hemma.
Du har en välordnad situation, betyder det något 
i ett sådant här sammanhang?

– Det gör allting lättare att slippa bekymra sig och 
vara orolig för ekonomi och sådana saker. Jag behö-
ver inte byta lägenhet eller sälja hus. Jag vet att jag kla-
rar mig och det kan vara en stor del av hur man möter 
framtiden.
Du var gift med en officiell person. Hur var det att 
möta hans bild och alla artiklar som skrevs i sam
band med att han dog?

– Jag läste allt. Det var något så stort som hände, 
man ville att folk skulle bry sig. Han var ju en person 
som hade haft stor betydelse för fackföreningsrörel-
sen och politiken. Många var engagerade. Det var inte 
ett problem, snarare tvärtom. 

 text. Kerstin Fredholm    foto. Leif Claesson

 Fler jobb, bättre jobb
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irene Wennemo har lett grup
pen som arbetat fram kon
gressrapporten »fler jobb, 
bättre jobb« inför LOkongres
sen 2008. huvudbudskapet är: 
fler jobb men inte till vilket pris 
som helst.

Hur ska det gå till att 
skapa fler jobb?

– För att arbetsmark-
naden ska fungera krävs det per-
soner med rätt utbildning till de 
nya jobb som skapas. Idag match-
ar utbildningarna och jobben inte 
varandra, säger Irene Wennemo.

Det finns stora grupper som 
bara kan konkurrera om jobb som 
inte kräver yrkesutbildning. Det 
är om de jobben det är störst kon-
kurrens. Samtidigt är det brist på 
yrkesutbildad arbetskraft. Det 
gäller även jobb som kräver kort 
utbildning, typ lastbilschaufförer.

– Dörren in till arbetsmarkna-
den är inte så vidöppen som reger-
ingen vill göra gällande. Om folk 
bara söker mer energiskt då kom-
mer också jobben, det är reger-
ingens linje. Det är en enkelspå-
rig syn. Rätt kvalifikationer är 
ytterst avgörande för vilka jobb 
man kan ta.

Dessutom försvinner fler jobb 
med relativt låga utbildningskrav 
medan det skapas fler jobb med 
högre utbildningskrav. 

Trenden går mot mer yrkes-
färdighet. Problemet idag är att 
många har en teoretisk utbildning 
men för lite yrkesfärdigheter. Där-
för tar det lång tid för många män-
niskor att komma in i arbetslivet.

Vi ser nu resultatet av det tän-
kande som styrt utbildningssyste-
met; först en teoretisk utbildning, 
sen fixar sig resten ute på arbets-

platsen. Om det är en yrkesfär-
dighet som krävs på ett enda före-
tag kanske det fungerar men om 
samma system och samma teknik 
kan användas på flera företag är 
arbetsgivarna inte lika villiga att 
stå för en yrkesutbildning. Och det 
har gått i den riktningen att kra-
ven har blivit alltmer yrkesspecifi-
ka istället för företagsspecifika.
Vilka konsekvenser får detta 
för arbetslösa lomedlemmar?

– Om man vill utbilda sig inom 
ett bristyrke är det inte helt lätt. 
Det finns ingenstans man kan 
utbilda sig till byggnadssnicka-
re till exempel om man inte tog 
chansen i gymnasiet. Arbets-
marknadsutbildningarna har sku-
rits ner eftersom det funnits en 
föreställning om att företagen 
skulle sköta sådan utbildning.
Vilka effekter får de förhållan
den du beskriver på arbetsmark
naden för logrupperna?

– Det finns ett genusperspek-

tiv på detta. Det är ofta i traditio-
nellt manliga yrken som det krävs 
yrkesfärdigheter. I traditionel-
la kvinnouppgifter har det inte 
ställts krav på utbildning på mot-
svarande sätt vilket betyder att 
man är mycket mer utbytbar. Ris-
ken är att det blir svårare att få bra 
villkor i dessa yrken.

StArkA yrkESidEntitEtEr

Därmed kommer vi in på nästa 
fråga. Hur skapar vi bra jobb?

– Det är olika problem i olika 
sektorer. Arbetsgivarna vill ha 
flexibel bemanning. I jobb där 
man inte behöver någon utbild-
ning kan arbetsgivarna plocka 
in folk hur som helst. Det är för 
många som vill ha och kan ta de 
här jobben. De är perfekta för 
arbetsgivaren, kan jobba när 
det behövs och är utbytbara. De 
accepterar villkoren på grund av 
den hårda konkurrensen. 

En annan anledning till låg 

» Fler jobb, men inte till 
vilket pris som helst«

»förhoppningen är förstås att många läser rapporten och inspireras inför 
motionsskrivandet till LOkongressen 2008«, säger irene Wennemo.
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het till yrkesutbildning. Fler jobb 
kräver mer utbildning.

– Regeringen är fokuserad på 
att det ska löna sig mer att jobba 
och sänker ersättningsnivån i a-
kassan men ger inte människor 
stöd för att komma in på arbets-
marknaden. Om en snickare som 
fått diskbråck inte kan gå tillba-
ka till sitt gamla yrke är regerings-
politiken den att då får han accep-
tera sämre villkor istället för att 
ge honom möjlighet att vidareut-
bilda sig. Det är en cynisk utbuds-
politik och cynisk människosyn, 
konstaterar Irene Wennemo.

för LitE Stöd

Hur ska man ge stöd åt dem som 
befinner sig utanför arbets
marknaden?

– Det finns tre aspekter. Soci-
alförsäkringssystemen skapades 
under en period med hög syssel-
sättning. Om arbetsmarknaden, i 
ett visst läge, stänger många ute, 
gäller det att hitta rätt balans när 
det gäller inträdeskraven, speci-
ellt för a-kassan. Som det är nu är 
det en risk att för många inte kla-
rar kraven.

Den andra aspekten är att allt-
fler får försäkringar från annat 
håll, typ avtalsförsäkringar, till-
läggsförsäkringar eller helt pri-
vata, inte genom de allmänna 
trygghetssystemen. Taken i för-
säkringarna har inte hängt med 
i utvecklingen och en växande 
grupp får inte 80 procent. 

Både de som inte klarar inträ-
deskraven och de som inte får ut 
80 procent kommer att fråga sig 
varför de ska vara med och betala 
vilket gör att de allmänna trygg-
hetssystemen och den solidariska 
välfärden hotas.

Slutligen, om samhället har 
bra försäkringar får folk hjälp och 
stöd att komma vidare. Det är 
viktigt att folk kommer tillbaka 
i arbete vid arbetslöshet men det 
måste alltid finnas en balans i kra-
ven. Vilka jobb ska folk gå tillbaka 
till? Ska folk tvingas flytta direkt? 

facklig aktivitet är att folk hamnar 
i okvalificerade jobb eftersom de 
inte fått jobb som motsvarar deras 
utbildning. Den gruppen har läg-
re organisationsgrad. De finns till 
exempel inom Handels och Kom-
munal. De ser dåliga villkor i job-
bet som ett personligt misslyckan-
de, inte fackligt.

– Hur folk ska ges goda möjlig-
heter att etablera sig på arbets-
marknaden, är ett av de stora pro-
blemen. Jag tror att facket kommer 
att klara lönerna men det finns en 
risk att många kommer att ha en 
löslig anknytning till arbetsmark-
naden och osäkra inkomster. 

Det motsatta scenariot är brist 
på arbetskraft i jobb där det krävs 
yrkesfärdighet. Då anlitar arbets-
givarna utländsk arbetskraft och 
bemanningsbolag vid toppar. 
Men här kan man vänta fackliga 
konflikter, som vi sett inom bygg-
sektorn. Inom sådana fack som 
Byggnads och Elektrikerna är det 
hög organisationsgrad. Medlem-
marna har bestämt sig redan på 
gymnasiet när det gäller yrkesval 
och har en stark yrkesidentitet. 
Starka yrkesidentiteter ger bätt-
re förutsättningar för gemensamt 
agerande.

Idag finns det insiders och out-
siders på arbetsmarknaden. Ing-
en går säker. Alla lo-medlemmar 
riskerar att hamna utanför. Där-
för finns det ett starkt gemensamt 
intresse bland samtliga förbund 
att villkoren inte är för dåliga för 
den här gruppen.

Irene Wennemo säger att facket 
har tre strategier för hur man ska 
skapa bättre jobb.

Det gäller att hitta avtalslös-
ningar. Facket ser inte lagstiftning 
som en framgångsrik strategi.

För det andra gäller det att pro-
fessionalisera yrkena inom lo-
förbunden.

Man kan till exempel börja 
inom barnomsorgen med en kor-
tare utbildning som krav för att 
få jobb. 

För det tredje. Ge bättre möjlig-

Tvingas ta sämre jobb? 
– lo:s hållning är inte att alla 

kan bo kvar i evighet. Vi har alltid 
haft en rörlighet på arbetsmark-
naden. Men det kan vara rimligt 
att få stanna kvar en period och 
söka jobb. Det är rimligt om en 
snickare får chans att söka jobb 
som snickare. Det är en situation 
som behöver lösas från individ till 
individ. Man kan inte kräva att 
småbarnsföräldrar ska flytta var 
tredje månad. Det är ett problem 
att det är formellt hårda krav och i 
praktiken andra krav.

Sammanfattningsvis kan man 
säga att folk får för lite hjälp och 
stöd för att komma vidare, sär-
skilt dåligt är det för dem som har 
hälsoproblem, säger Irene  Wen-
nemo. 
Vad har du för förhoppningar 
när det gäller rapporten?

– Förhoppningen är förstås att 
många kommer att läsa rapporten 
och att de låter sig inspireras inför 
motionsskrivandet till lo-kon-
gressen 2008, avslutar Irene Wen-
nemo. 

 text. Kerstin Fredholm  

 foto. Leif Claesson

Kongressrapport 2008 

Hur ska vi 
kunna få fler 
jobb och 
bättre jobb? 
Och på bästa 
sätt stödja 
dem som 
är arbets-
lösa och 
skapa trygghet i förändring? 
Det är rapportens huvudfrågor. 
Avslutningsvis dras de politiska 
slutsatserna. 

Syftet med rapporten är att ge 
underlag till motionsskrivande 
och  möjlighet att påverka inne-
hållet i det slutliga strategidoku-
mentet. Motionerna ska lämnas 
till LO senast den 30 november, 
tidigare till förbunden. Olika tid-
punkter gäller för olika förbund. 
Läs mer på www.lo.se.

Fler jobb – bättre jobb!
Rapport till LOs 26:e ordinarie kongress
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Färdolycksfall eller 
olycksfall i arbetet 
tILL aLLaS LäSare: nu är det höst 
och vi har en vinter med snö, is och 
halka framför oss. Denna fråga får 
representera en lång rad liknande 
frågor som kommer in till Fråga Len-
nart-spalten varje vinter. Svaret är 
långt, men värt att studera ingående. 
ett tips: på alla arbetsplatser där 
denna gränsdragningsfråga kan bli 
aktuell vid en halkolycka är det klokt 
om facket tar upp en förhandling 
med arbetsgivaren om samsyn i 
dessa frågor.

Nu i vinter råkade vi ut för 
att en anställd halkade på 
företagets parkering när hon 

var på väg till jobbet. Hon fick 
ett komplicerat brott på foten. 
Arbetsplatsen är inhägnat områ-
de, dock ej parkeringen. Arbets-
givaren sköter underhållet på par-
keringen. Är arbetsskadan ett 
 färdolycksfall eller ej?

 Göran i Västerås

Hej Göran! Ersättningsläget 
blir olika, beroende på om 
skadan räknas som olycksfall i 

arbetet eller färdolycksfall.
Om en halkolycka av detta slag 

räknas som olycksfall i arbetet, så 
lämnas full ersättning utan vållan-
deutredning men 500 kronor dras i 
självrisk på kostnadsersättningen.

Om klassificeringen blir färd-
olycksfall, så måste den anställda 

visa att arbetsgivaren är vållande. 
Arbetsgivaren kan i så fall inte vän-
da sig till AFA Försäkring för att få 
hjälp utan måste vända sig till sin 
ansvarsförsäkring som lämnar er-
sättning vid vållande. Full ersättning 
lämnas då från ansvarsförsäkringen 
för inkomstförlust och ingen själv-
risk för kostnader.

Jag antar att arbetsskadean-
mälan är gjord, liksom anmälan till 

AFA Försäkring. På blanketterna (i 
synnerhet TFA-blanketten till AFA 
Försäkring) framgår det om den ska-
dade, skyddsombudet och arbetsgi-
varen ansett att det är färdolycksfall 
eller olycksfall i arbetet. Om 
arbetsgivaren delar er uppfattning 
att det är ett olycksfall i arbetet och 
detta framgår efter ikryssandet av 
blanketten så är ju förutsättningen 
stor för att även AFA Försäkring ska 
hantera skadan som ett olycksfall i 
arbetet. Om det däremot är skrivet 
att det är ett färdolycksfall, är det 
svårt att ändra på detta. Då kommer 
det att bli AFA Försäkrings uppfatt-
ning att det är ett färdolycksfall.

Facket bör ta upp en förhandling 

med arbetsgivaren om samsyn i 
dessa frågor med tanke på framtida 
skador.

Antag att några anställda har 
parkering inom det inhägnade 
fabriksområdet och andra har sina 
parkeringsplatser utanför. Antag 
vidare att blixthalka inträffar en 
morgon och två personer halkar 
just när de går ur bilen – kanske till 
och med på samma klockslag – och 
bryter ben. Den som har parkering 
innanför grindarna får skadan god-
känd som olycksfall i arbetet och får 
full ersättning för inkomstförlust, 
medan den andra som halkade 
utanför grindarna nekas ersätt-
ning eftersom det bedöms som 
färdolycksfall. Hur ska detta kunna 
förklaras för medlemmarna/de 
anställda?

Det faktum att några får ersätt-
ning utan vidare och andra nekas är 
svårt att förklara.

För att återgå till din fråga: Om 
halkolyckan blir bedömd som ett 
färdolycksfall, måste din medlem 
visa att arbetsgivaren varit försum-
lig vad gäller halkbekämpningen. 
Under pågående snöfall anses 
generellt att man inte behöver 
halkbekämpa, eftersom det inte är 
särskilt effektivt att göra det medan 
snön fortfarande faller. Om snöfal-
let har upphört ska det enligt vad 
domstolarna brukar döma (rätts-
praxis) vara halkbekämpat inom en 
halvtimme. Om olycksfallet händer 
därefter finns det således hyggliga 
förutsättningar för att arbetsgiva-
ren ska bli ansvarig.

Antingen blir arbetsgivaren 
vållande för att han inte har tillhan-
dahållit tillräckligt med resurser 
såsom utrustning och personal eller 

råga lennart

Skriv till »Fråga Lennart« 

Alla, 105 53 Stockholm.  
du kan också fråga Lennart Stéen, LOtcO rättsskydds arbetsskade
expert, via Allawebben på www.alla.lo.se.

?

fråga Lennart Steén, Allas arbetsskadeexpert om 
arbetsskador och skadeanmälan. Lennart Stéen har 
arbetat i mer än 30 år på LOtcO rättsskydd med 
främst arbetsskadeärenden och skadeståndsrätt.

!

I vintras råkade en 
anställd halka på 
företagets parkering. 
är arbetsskadan ett 
färdolycksfall?«

»
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    så blir han ansvarig om den som 
är utsedd att vara halkbekämpare 
inte har skött sitt arbete (kommit 
för sent, halkbekämpat i fel ordning 
och så vidare). I allmänhet utreder 
man inte varför i sådana lägen, utan 
konstaterar att halkbekämpningen 
inte skett inom rimlig tid.

Vållande kan även uppkomma 
under pågående snöfall om det är 
så att någon har halkat på en i snön 
dold isfläck. Denna isfläck har ju 
oftast funnits där en längre tid och 
borde ha tagits bort vid ett tidigare 
tillfälle. Vid en sådan halkolycka 
är det viktigt att det finns vittnen 
till isfläcken. Försäkringsbolagets 
bedömning underlättas om arbets-
givaren då klart redovisar att man 
brustit i halkbekämpningen.

Vad gäller mitt exempel ovan är 
det ju inte ovanligt att blixthalka 
uppkommer. Kännetecknande för 
blixthalka är att det kan vara svårt 
att hinna halkbekämpa. Om halkan 
uppkom alldeles innan olycksfallet 
skedde, är det svårt att göra ar-
betsgivaren ansvarig för att det var 
halt. Den skadade går då miste om 
ersättning för inkomstförlust.

Övrig ersättning betalas ut av 
AFA Försäkring enligt TFA-villkoren 
oavsett om skadan räknas som 
färdolycksfall eller olycksfall i 
arbetet. Men vid färdolycksfall och 
konstaterat vållande går det givet-
vis även att kräva ersättning från 
arbetsgivarens ansvarsförsäkring 
för självrisk och för sveda och värk 
(om skadan medfört sjukskrivning 
under kortare tid än 30 dagar).

 Hälsningar Lennart Stéen

Huvudskyddsombudet vill 
inte skriva på anmälan
tILL aLLaS LäSare: Som ni säkert 
vet, ändrar jag alltid namn, platser 
och liknande i de frågor som publi-
ceras så att ingen ska behöva känna 
sig »uthängd« i tidningen. I detta 
fall har jag även uteslutit diagnosen.

Jag är försäkringsrådgiva-
re på min arbetsplats och 
en medlem ville skriva en ?

butiken

Det går även bra att beställa boken från www.alla.lo.se. Klipp ur 
talongen och lägg den i ett kuvert. Frankeras ej. Alla betalar portot. 
Skicka din beställning till: Alla, Svarspost, Kundnummer 110 401 902, 
110 00 Stockholm.

Beställ den lilla gröna boken »Arbetskamrat« från Alla-Butiken och lär dig 
hur du blir bättre på att kommunicera på jobbet. Boken som är skriven av 
Lena Ohre, språk- och kommunikationskonsult, rekommenderas varmt 
av tidningen Alla. I arbetslivet värderas vår förmåga att kommunicera allt 
högre och i ett stressigt arbete är det viktigt att kunna uttrycka sig och 
sätta gränser. »Arbetskamrat« är en handbok att känna igen sig i, att lära 
av och som provocerar en aning. Boken kostar 100 kronor inklusive frakt- 
och expeditionsavgift.

KoMMUNIcErA  
BättrE PÅ JoBBEt!

Bok, antal: 

Namn: 

Adress:

Postadress:

Telefon: 

E-post:

JA! Jag vill beställa boken, »Arbetskamrat«

100
KRONOR

En liten grön bok om hur du som  
medarbetare kan utveckla din  
kommunikationsförmåga.
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arbetsskadeanmälan för en 
skada. Hon har ett läkarintyg på 
själva besvären och anser att de 
beror på arbetet. Huvudskydds-
ombudet ville inte skriva på den-
na anmälan, utan han ville först 
se ett läkarintyg på att skadan 
beror på arbetet.

Kan man verkligen inte lämna 
in en arbetsskadeanmälan utan 
läkares intyg om att skadan har 
uppkommit av jobbet?

en undrande försäkringsrådgivare

Hej! Om någon har skadats i 
arbetet och själv anser att det 
är en följd av arbetet så ska 

arbetsskadeanmälan göras. Om 
den skadade senare anser att hon 
ska begära arbetsskadeersättning 
(oftast arbetsskadelivränta) finns 
en särskild blankett för detta.

Jag kan i och för sig förstå 
skyddsombudets tvekan om denne 
inte anser att besvären är en följd 
av arbetet men han kan inte neka. 
Det är inte heller skyddsombudet 
som enligt lag är skyldig att göra 
anmälan, utan arbetsgivaren.

Det finns diagnoser som enligt 
vedertagen medicinsk kunskap inte 
anses vara en följd av arbetet och/
eller där besvären normalt brukar 
gå över efter en viss tid. Detta kan 
förklara skyddsombudets tvekan.

Eftersom medlemmen uppenbar-
ligen har vänt sig till dig för att få ett 
råd, kan du ge följande information: 
Om besvären inte går över utan 
kvarstår, är det mer troligt att de be-
ror på arbetet. Eftersom den diagnos 
som du anger normalt inte anses 
bero på arbetet, bör medlemmen 
låta undersöka sig på nytt för att 
förvissa sig om vilken diagnos som 
gäller för henne och därefter göra 
arbetsskadeanmälan.

 Hälsningar Lennart Stéen
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Suduko: svår

Suduko: medelsvår

hjärngympa

Läs mer på www.alla.lo.se

Fler frågor och svar hittar du 
på  www.alla.lo.se under »Fråga 
Lennart«.

!
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