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Åsa Siverts-
dotter har 
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försäkrings-
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år men hunnit 
köra 250 
medlemskvar-
tar bland han-
delsanställda 
i Malmö.
»Facket syns 
för dåligt 
på de små 
arbetsplat-
serna«, 
tycker Åsa.
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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 före slår intressanta  ämnen 
som kan ge inspiration i det fack-
liga arbetet.

Vi kommenterar också texter i 
tidnin gen 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

KATHE NILSSON

Handels

RONNY FRITHIOF

Grafi kerna

THERESE GÖTHE

Handels

et kokar av ilska bland fackets medlem-
mar. Regeringens orättvisa politik med 
kraftiga försämringar för sjuka och 

arbetslösa upprör. Den borgerliga regeringen vill 
ha klassklyftor, ställa arbetande mot dem som av 
olika anledningar står utanför arbetsmarknaden. 
Vi, de fackliga organisationerna, kämpar för rätt-
visa, solidaritet och trygghet i förändring.

Den 20 december ska riksdagen klubba igenom 
regeringens förslag på ytterligare försämringar för 
sjuka och arbetslösa. Mot denna orättvisa politik 
går facket ut i landsomfattande protestaktioner. 

Under parollen »Kamp för rättvisa« demon-
strerar Kommunal varje torsdag på Mynttorget i 
Stockholm. Kommunal genomför också utåtrikta-
de lokala och regionala aktiviteter över hela lan-
det. »Vi håller på så länge det behövs, tills reger-
ingen backar från sina försämringsbeslut«, säger 
man på Kommunal.  

IF Metall går ut på gator och torg under förbun-
dets Rättvisevecka, vecka 50. Det blir torgmöten, 
affischer och namninsamlingar. 

lo och fackförbunden samlar också ihop sig till 
en stor manifestation den 19 december i Stockholm. 

Egentligen räcker det med att några stycken 
av de borgerliga skulle bryta »allianslinjen« i en 
omröstning för att förslaget ska fall. Det skiljer sju 
mandat i riksdagen mellan det borgerliga blocket 
(m+fp+c+kd) och socialdemokraterna samt (v) 
och (mp). 

Vi fackligt aktiva ska sätta press på våra borger-
liga riksdagsledamöter lokalt. Ringa! Mejla! Skri-
va brev och insändare! Tala om vad vi tycker! 

Med facklig hälsning

Protestera med facket!

marja koivisto
Chefredaktör

marja.koivisto@lo.se

Ivan vann SM i fönsterputsning!

Se filmen på alla-webben.

Ivan Bengtsson, tidigare försäkringsrådgivare i Fastig-
hetsanställdas Förbund och med i alla-panelen, vann 
SM i fönsterputsning som avgjordes i Stockholm i no-
vember. Ivan putsade tre rutor på 17 sekunder blankt. 
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Åsa Sivertsdotter

BOR  Bostadsrätt i Malmö
FAMILJ  Sambo
ÅLDER  26 år
YRKE  Anställd på Ur och 
Penn
FACKFÖRBUND  Handels-
anställdas förbund
FACKLIGA UPPDRAG  För-
säkringsrådgivare, är med 
i klubb- och avdelnings-
styrelsen
FRITID  Familj, vänner, tränar
LÄSER  Stieg Larsson
BÄSTA FILM  Svart katt, vit 
katt av Emir Kusturica (som 
numera heter Nemanja Kus-
turica)

   

»

Stefan Claesson, butiks-

chef på EB Games (t v) 

och Jonas Lewton (t h) 

med Åsa Sivertsdotter. 

Båda tycker att de lärde 

sig jättemycket under 

medlemskvarten.
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Hon har varit försäkringsråd-

givare i bara ett år men hunnit 

köra 250 medlemskvartar 

bland handelsanställda i 

Malmö. »För en del medlem-

mar har medlemskvarten varit 

första kontakten med facket. 

Det visar att facket syns allde-

les för lite, främst på de små 

arbetsplatserna, säger Åsa 

Sivertsdotter.

H
andels i Malmö har satsat 
på uppsökande verksamhet 
och anställt Åsa Sivertsdot-

ter för att informera om försäk-
ringar på heltid under tre måna-
der. I vanliga fall arbetar hon 
på Ur och Penn. Första gången 
vi träffar Åsa Sivertsdotter är 
dock i ett helt annat samman-
hang. Då är hon strejkvakt 
uanför Videomix i Landskro-
na.  Handels har satt Videomix 
i blockad på tre orter eftersom 
arbetsgivaren vägrat att teckna 
kollektivavtal och inte betalat 
ob-ersättning.

– Det är självklart för mig att 
stödja blockaden och ställa upp 
som strejkvakt. Varför ska de som 
jobbar på Videomix tjäna mindre 
än andra butiksanställda? Kol-
lektivavtalet är lägsta ribban som 
alla borde kunna enas om, säger 
Åsa Sivertsdotter.

Hon har varit fackligt aktiv i två 

år och upptäcker ständigt 
nya frågor att engagera 
sig i. När hon är ute i buti-
kerna och kör medlems-
kvarten möter hon över-
allt kvinnor som mot sin 
vilja arbetar deltid. Män-
nen däremot har ofta hel-
tid. Inom teknik, radio 
och tv, de manligt domi-
nerade branscherna, är 
det heltidsanställningar 
som gäller.

Rätten till heltid bor-
de bli den stora fackli-
ga framtidsfrågan, anser 
Åsa Sivertsdotter. Precis 
som tidigare generatio-
ners kvinnor hoppats på.

– Jag har själv en del-
tidsanställning men har 
hela tiden tänkt att jag 
ska utbilda mig och bara 
ta en paus från studierna. 
Eftersom jag sett det mer 
som ett tillfälligt jobb har 
jag varit nöjd med att få 
ut cirka 12 000 kronor i 
månaden. Nu har jag job-
bat på Ur och Penn i fyra 
år. Jag trivs och kommer nog att 
stanna ett bra tag till. Det gör att 
situationen är annorlunda. Dess-
utom ser jag som försäkringsråd-
givare vilka konsekvenser del-
tiderna får för pensionen och 

alla inkomstrelaterade 
ersättningar.

TUR ATT MAN ÄR GIFT 

När vi följer med Åsa 
Sivertsdotter på med-
lemskvartar ute i butiker-
na och frågar medlem-
marna hur de klarar sig 
på ett deltidsarbete får vi 
fortfarande år 2007 höra 
kvinnor som i en halvt 
skämtsam ton säger: »det 
är tur att man är gift och 
har en man som tjänar 
pengar«.

I dagsläget verkar 
många medlemmar tycka 
att det är viktigare att ob-
ersättningarna behålls 
än att kämpa för heltid. 
Deltidslön inklusive ob 
ger en hyfsad månadslön.

Det är också vanligt att 
man har deltid i anställ-
ningsbeviset, kanske 50 
procent, men ständigt 
jobbar extra och kalky-
lerar med det. Men Åsa 
Sivertsdotter vill höja ett 

varningens finger.
– Mertid kan erbjudas på ett 

godtyckligt sätt. Det bygger på att 
man har en bra relation till che-
fen. Även om det finns butiker 
som gör upp scheman för att 

       Åsa Sivertsdotter, försäkringsrådgivare:

» Facket syns för dåligt 
på små arbetsplatser«

 Videomix har nu skrivit på kollektivavtal

3
tips från Åsa 

Sivertsdotter

 Ge en med-
lemskvart. Stå 
på dig även om 
medlemmarna 
säger nej först. 
Säg bara att du 
kommer ut ett 
visst datum. 
I efterhand 
uppskattas det!

 Utvärdera 
försäkrings-
rådgivarnas ar-
bete. Vi måste 
visa på resultat.

 Sprid infor-
mationen så 
fort det kommer 
nya försäkring-
ar och nya reg-
ler. Lägg ut ma-
terial på arbets-
platserna.

4.2007 alla  5

hjälten
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mertiden ska fördelas rättvist 
är mertid inget man har rätt till 
eller kan kräva.

I vissa butiker är det aldrig ens 
aktuellt. I en symaskinsaffär träf-
far vi Mari-Ann Carmén som Åsa 
Sivertsdotter tidigare gett en 
medlemskvart. Hon jobbar 50 
procent, 20 timmar i veckan, åker 
buss cirka 10 mil om dagen och 
får ut 5 000 kronor i månaden. För 
hennes del blir det aldrig några 
extratimmar eller helgjobb.

– Jag vill ha heltid. Men det är 
svårt att få andra jobb och jag är 
glad att jag har ett jobb överhu-
vudtaget, säger Mari-Ann Car-
mén.

– Det är ingen status att arbeta 
i butik men ändå stor konkurrens 
om jobben eftersom det inte krävs 
någon utbildning. Till ett halv-
tidsjobb på Ur & Penn var det 100 
sökande, säger Åsa Sivertsdotter.

FALSK TRYGGHET 

Hur har du lagt upp jobbet när 
du varit ute och informerat om 
försäkringar?

– Jag har satsat på ett geogra-
fiskt avgränsat område i taget. 
Först tog jag Mobilia köpcentrum. 
Sen började jag vid Triangeln och 
fortsatte gågatan ner mot city. 
Det är effektivare att systematiskt 
beta av ett geografiskt område än 
att springa runt hit och dit.

Åsa Sivertsdotter kan konsta-
tera att intresset varit störst på de 
mindre arbetsplasterna som sak-
nar fackklubb eller försäkrings-
rådgivare.

– Det finns en risk att medlem-
marna på större arbetsplatser 
lever i en falsk trygghet och tar för 
givet att de får all aktuell infor-
mation om försäkringar löpan-
de. Men om de inte har en försäk-
ringsrådgivare förstår jag inte hur 
det ska gå till.

Allra först ringde Åsa Siverts-
dotter runt till alla försäkrings-
rådgivare i avdelningen och frå-
gade vad de hade gjort tidigare.

– För en fjärdedel hade det gått 
väldigt bra och för lika många 
hade det inte fungerat alls eller så 
hade de inte kommit igång. Res-
ten, det vill säga hälften, sa att det 
hade fungerat hyfsat, men det är 

Videomix-blockaden

Handels satte Videomix i blockad 
på tre orter den 13 september 
eftersom arbetsgivaren vägrade 
teckna kollektivavtal och betala 
ob-ersättning. 

Fackets stridsåtgärder har va-
rit strejk, blockad och stoppade 
leveranser.

Eftersom många av de an-
ställda på Videomix inte är med 
i facket har butikerna kunnat ha 
öppet under konfl ikten. 

Transport, Livs och Handels 
har visat sitt stöd genom sympa-
tiåtgärder.

Den 6 november skrev ar-
betsgivaren på kollektivavtalet 
vilket garanterar de anställda 
avtalsenliga anställningsvillkor 
och ob-ersättning.

Övertid och mertid 
för handelsanställda

För en heltidsanställd är ordi-
narie arbetstid högst 40 timmar 
i veckan. Arbetade timmar därut-
över kallas övertid.

Om en deltidsanställd person 
arbetar mer än vad som framgår 
av anställningsbeviset kallas det 
mertid upp till vad som motsvarar 
en heltid. Därefter övertid.

ju lite svävande, säger Åsa Siverts-
dotter och tillägger:

– Jag tycker att man borde 
checka upp att folk verkligen 
utför sina fackliga uppdrag. Man 
ska kunna ställa krav på den som 
har ett uppdrag. Kanske var man 
inspirerad från början men blir 
skraj när det gäller. Ordet rådgi-
vare låter så stort och man är rädd 
för att medlemmarna kommer 
med frågor som man inte kan sva-
ra på. Det ligger också en fara i att 
pracka på folk uppdrag. Då kan 
man kanske inte förvänta sig att 
de är så intresserade.

KRÅNGLIGT MED PENSION

Kan du sammanfatta vilka de 
vanligaste frågorna varit under 
medlemskvartarna?

– Den vanligaste gäller ags. 
Den andra handlar om arbets-
skador. Och när jag berättat om 
avtalspensionen blir det alltid en 
massa frågor efteråt. Många tyck-
er att det är krångligt att själva 
placera sina pengar och har inte 
brytt sig tidigare.

Vi har följt med Åsa Sivertsdot-
ter till olika arbetsplatser och frå-
gat medlemmarna vad de tycker 
om medlemskvarten. Det genom-
gående svaret är att man lärt sig 
jättemycket, haft stor nytta av 
kvarten och tänker rekommen-
dera sina arbetskamrater att ta en 
medlemskvart.

Åsa Sivertsdotter har märkt att 
kunskaperna om facket är dåliga.

– Det är vanligt att man inte 
vet vad ett kollektivavtal är trots 
att man är medlem. Dessutom 
finns det handelsanställda, sär-
skilt i märkesbutikerna, som inte 
vill vara med i facket eftersom de 
ser det som en socialdemokra-
tisk organisation i första hand. De 
uppfattar facket mer som en poli-
tisk organisation än som en orga-
nisation som kämpar för bätt-
re arbetsvillkor och det skräm-
mer bort en del tror jag, säger Åsa 
Sivertsdotter. 

text. Kerstin Fredholm  foto. Leif Claesson

»Det är ingen status att arbeta i butik men 

ändå stor konkurrens om jobben eftersom det 

inte krävs någon utbildning. Till ett halvtids-

jobb på Ur & Penn var det 100 sökande.«

6  alla 4.2007

hjälten
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En försäkrings rådgivares dagbok

HENNES & MAURITZ. Åsa Siverts-

dotter tillsammans med Handels-

medlemmar. Från vänster Carina 

Brandt, Rita Hansson, huvud-

skyddsombud, Åsa Sivertsdotter, 

Lena Ekander, Bodil Persson, The-

rese Rabe och Elin Lundström.

– Fortsätter hemförsäkringen att 
gälla efter pensionen? undrar 
Lena Ekander. Hon är nöjd med 
svaret. Ja, den gäller om man är 
medlem och som pensionär får 
man en reducerad medlemsavgift.

– Vilka försäkringar ingår i med-
lemsavgiften? undrar Bodil Pers-
son. Hem-, olycksfalls- och 
 inkomstförsäkringen som täcker 
upp a-kassan om man tjänar över 
18 700 kronor i månaden.

MALMBORGS LIVS. Jeanette Nilsson (t v) och Malin Wendt (t h) tillsam-

mans med Åsa Sivertsdotter.

– Det dök upp en del nytt under medlemskvarten. Att man har dubbel 
ersättningsnivå om ens sambo också har en hemförsäkring via ett LO-
 förbund var intressant. Trots att jag själv är fackligt aktiv och har tillgång 
till information har jag ändå varit oinformerad, säger Malin Wendt.

– Hittills har jag bara pustat när jag fått mina pensionskuvert. Men sen 
Åsa varit här har jag skickat efter PPM-koden så jag kan göra aktiva val, 
säger Jeanette Nilsson, skyddsombud.

BUKETTEN. Pernilla Bengtsson 

(t v) och Åsa Sivertsdotter.

– Jag visste inte att man 
kunde få hjälp till begravningen, 
att jag hade en sådan försäkring 
(TGL). En del andra saker hade 
jag en viss aning om men nu föll 
allt på plats. Dessutom fi ck vi 
några små broschyrer så jag 
vet var jag kan kolla, berättar 
Pernilla Bengtsson.

ALLA MEDLEMMARS KURS. Åsa 

Sivertsson informerar Handels-

medlemmar. Åsa Sivertsdotter 

tillsammans med Gzim Ibrahim, 

Netto, Lars Rydhill, Söderhal-

len, Ystad, Gert Olsen, Hifi -klub-

ben, Britt-Louise Nilsson, par-

tiexpeditionen socialdemokra-

terna i Malmö, Marina Persson, 

Ikea och Helene Olsson, Coop 

Stadion.

Det känns mer trovärdigt när 
Åsa kommer och informerar än 
om det kommer någon från ett 
försäkringsbolag. Åsa har ingen 
provision och tjänar inte pengar 
på våra försäkringar, tycker de 
här Handelsmedlemmarna.

DRESSMAN. Eva Nilén (t v) och 

Åsa Sivertsdotter.

– Så mycket aha! Det fanns 
fl era förmåner än vad jag kände 
till. Jag är Handelsombud idag 
och har faktiskt funderat på att 
utbilda mig till försäkringsråd-
givare. Min syn på facket har 
förändrats efter medlemskvarten. 
Den har blivit positivare och jag 
känner mig mer motiverad att gå 
på möten, förklarar Eva Nilén.

Läs mer på  alla.lo.se

Gå in på Alla-webben och följ Åsas 
arbete med medlemskvarten.

4.2007 alla  7
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HUR MYCKET 
SKIT SKA MAN 
BEHÖVA TA?

ARBETSVILLKOREN I STÄDBRANSCHEN

På Centralen i 

Malmö sköter 

Samhall städning-

en och det stä-

das 365 dagar om 

året. Alla anställ-

da på Samhall har 

någon form av 

arbetshandikapp. 

Tack vare subven-

tioner från staten 

kan Samhall ha 

högre bemanning 

än de andra städ-

bolagen. På bilden 

Mao Jallou.
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text. Kerstin Fredholm

kerstin@alla.lo.se

foto. Leif Claesson

leif@alla.lo.se

KAMP FÖR BÄTTRE VILLKOR Många 
städare går på värktabletter för att klara 
jobbet. När deras kroppar är utslitna blir 
de ett ärende. En växande pappershög 
som bollas runt mellan facket, Försäk-
ringskassan, experter och rättsinstanser. 
Ifrågasatta och överkörda lever männis-
kor i ett konstant stresstillstånd  i väntan 
på beslut som är avgörande för deras till-
varo. Men städarna behandlas också som 
skit av både arbetsledare och kunder. 
Man slår neråt, på dem längst ner i hierar-
kin. Vi träffar medlemmar i Fastig hets i 
Malmö. Deras berättelser är en spegling 
av klassamhället Sverige år 2007. 

den nya arbetsmarknaden
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P
å väg till jobbet blev hon pre-
jad av några andra cyklister 
och körde omkull. Det hän-

de 1997.
– Cykeln blev totalförstörd och 

själv fick jag åka till akuten. Jag 
skadade det ena benet, revbe-
nen och fyra framtänder, berättar 
Snezana Obradovic.

De skadade tänderna anmäl-
des som en arbetsolycka. Enligt 
arbetsskadeförsäkringen ersätts 
kostnader för tandvård. Men 
 Försäkringskassan vägrade att 
betala någon ersättning. De 
ansåg att tänderna redan före 
olyckan var så dåliga på grund 
av karies att Snezana Obradovic 
i alla fall behövde gå till tandlä-
karen.

– Jag fick dra ut en tand direkt. 
De andra fixade jag provisoriskt 
i Belgrad 1997. Ärendet överkla-
gades i olika instanser och i sex år 
väntade jag på ett nytt beslut om 
ersättning men det hände ingen-
ting. Jag var tvungen att besöka 
tandläkaren i Belgrad en gång till 
2003. Totalt kostade tandläkar-

besöken i Belgrad 42 000 svenska 
kronor.

Efter tio år, 2007, fick Snezana 
Obradovic rätt i regeringsrätten. I 
domen slås fast att hon har rätt till 
ersättning. Försäkringskassan ska 
verkställa domen och besluta om 
beloppet.

VIKTIG DOM

Domen är prejudicerande och 
principiellt mycket viktig. Den 
gäller tillämpningen av att vara 
försäkrad i befintligt skick enligt 
arbetsskadeförsäkringen. Man 
går in i försäkringen med de ska-
vanker man har. Det krävs ingen 
hälsodeklaration för att omfattas 
av arbetsskadeförsäkringen.

– I facket ser vi vidden av 
domen, att det slås fast att man är 
försäkrad i befintligt skick. Den 
här domen är mycket större än 
Snezanas ärende. För henne gäl-
ler det tänderna, för mig är det en 
principiellt viktig fråga, säger Leif 
Jonholm, Fastighets i Malmö, som 
drivit ärendet till länsrätten. Sen 
tog lo/tco Rättsskydd över.

PREJUDICERANDE DOM. Hon fi ck rätt i regeringsrätten efter tio år. Det är 

en facklig seger. Juristerna vid LO/TCO Rättsskydd åberopar den här domen i 

andra ärenden. Men för Snezana Obradovic som det handlar om har ingenting 

förändrats. Domen har bara lett till att en ny överklagandekarusell startat.

När vi träffar Snezana Obrado-
vic en tid efter att domen kommit 
är hon inte alls så glad som man 
kunnat förvänta utan skeptisk.

– Jag litar inte på något förrän 
jag sett svart på vitt.

När beskedet från Försäkrings-
kassan kommer innebär det att 
hon ska få ersättning för kost-
nader enligt ett behandlingsför-
slag som en tandläkare lämnade 
direkt efter olyckan, 1997.

– Ett godkännande av skadan 
tio år efter olyckan kan inte föl-
ja normala rutiner. Försäkrings-
kassan har inte tagit hänsyn till 
komplikationer som kan ha upp-
stått under de tio år som gått. Man 
måste ta ställning till vilken tand-
vård hon fått, utgifter hon haft, 
behov av vård som kvarstår på 
grund av avslagsbeslutet. Priser-
na har gått upp. Det väsentliga är 
att det görs en utredning av vad 
som hänt med tänderna under tio 
år. Försäkringskassan har hoppat 
över det ledet. De måste ta ställ-
ning till ett nytt behandlingsför-
slag från en tandläkare, säger Bo 
Gunnar Hemtke, jurist vid lo/
tco Rättsskydd och den som dri-
vit ärendet.

VÄNTAT I TIO ÅR

En omprövning hos Försäkrings-
kassan avslogs och nu ligger ären-
det i länsrätten. 

Snezana Obradovic har vän-
tat i mer än tio år. Hon har vun-
nit i regeringsrätten men inte sett 
röken av några pengar från För-
säkringskassan.

Bo Gunnar 

Hemtke, jurist 

vid LO/TCO 

Rättsskydd

»Ett godkännande av skadan 

tio år efter olyckan kan inte 

följa normala rutiner. Försäk-

ringskassan har inte tagit 

hänsyn till komplikationer 

som kan ha uppstått under de 

tio år som gått.«

Försäkrad i befi ntligt skick

10 alla 4.2007
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Efter tio års över-

klagande vann hon 

i regeringsrätten. 

Enligt domen har 

hon rätt till ersätt-

ning från Försäk-

ringskassan. Men 

Snezana Obrado-

vic känner sig inte 

som en vinnare. En 

ny överklagande-

karusell har star-

tat om hur stor 

ersättning hon ska 

få. Ska det dröja 

tio år till nu?

4.2007 alla 11
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– Jag vill ha ett papper där det 
står: Hej, Snezana! Dina pengar 
finns på ditt konto! Med vänliga 
hälsningar Försäkringskassan.

EKONOMISK KATASTROF

Snezana Obradovic har ytterliga-
re ett ärende hos Försäkringskas-
san som håller på att överklagas. 
De senaste tre åren har hon arbe-
tat fyra timmar och varit sjuk-
skriven fyra timmar. Hon arbetar 
som städerska på Lindex och är 
anställd av städbolaget iss. I mars 
2007 drog Försäkringskassan in 
hennes sjukpenning trots att Sne-
zana Obradovic då var sjukskri-
ven av två olika läkare. Försäk-
ringskassan och städföretaget har 
uppmanat henne att gå till arbets-
förmedlingen och söka ett annat 
jobb.

Hon var helt sjukskriven av 
en läkare för myosit och astma 
till och med den 4 april och halvt 
sjukskriven av en annan läkare 
för myofaciellt smärtsyndrom och 
whiplash till och med den 1 april.

I Försäkringskassans beslut 
anges som motivering: (…) »För-
säkringskassan bedömer din 
arbetsförmåga i förhållande till 
ditt arbete t o m 070309 då det 
åter klarlagts att du inte kan 
erbjudas lättare arbete på iss och 
fr o m 070310 bedöms din arbets-
förmåga i förhållande till ett på 
arbetsmarknaden normalt före-
kommande arbete.«

INDRAGEN SJUKPENNING

Snezana Obradovic har jobbat 
som städerska sedan hon kom till 
Sverige från Serbien 1993. Hon 
vill att vi ska förstå att hon har 
gjort rätt för sig.

– Jag är invandrare men jag job-
bar och har alltid haft vitt jobb. 
Jag har jobbat hela tiden sen jag 
kom hit, åtta timmar plus fyra 
timmar extra på kvällarna, lörda-
gar och söndagar 6 timmar. Jag 
vill kämpa. För att klara jobbet 
äter jag Ipren varje dag och andra 
tabletter som jag får på recept. 

Snezana Obradovic berättar 

om hur hon städade en bank på 
42 minuter. Hur hon for med buss 
mellan fem olika arbetsplatser 
varje dag. Stressen satte sig i hal-
sen. Under sex månader, 1996, 
kunde hon inte prata. 

– Den indragna sjukpenningen 
innebär en ekonomisk katastrof. 
Jag får ut 5 700 kronor i månaden. 
Min dotter måste hjälpa mig eko-
nomiskt men hon har ingen skyl-
dighet att försörja mig. Jag är 
mycket stressad på grund av För-
säkringskassekatastrofen. Jag blir 
psykiskt nervös. Vilket annat jobb 
kan jag få? Vem vill anställa en 
utsliten städerska? Jag har dess-
utom aldrig haft tid att lära mig 
svenska eftersom jag jobbat så 
mycket. Ska jag gå på gatan? Eller 
till socialen? Aldrig att jag går till 
socialen! säger Snezana Obrado-
vic.

Hennes ärende har överklagats 
till länsrätten. Pappershögen väx-
er. Snezana Obradovic har alltså 
nu två pågående ärenden i läns-
rätten. 

Lucia Turus, försäkrings-

ansvarig, och Leif Jon-

holm försäkringsrådgiva-

re i Fastighets avd 3. Båda 

har arbetat som städare 

och kan branschen utan och 

innan. På grund av arbets-

ledarnas okunnighet bryter 

man mot arbetsmiljöreg-

ler men städbolagen rider 

också på medlemmarnas 

okunnighet, säger de.
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På Fastighets avdelning 3 

i Malmö är det öppna dörrar. 

En dag i veckan är avsatt för 

bokade besök, övriga dagar 

kan medlemmarna droppa in 

oanmälda. Och de kommer. 

Med i princip allt. 

K
näckta medlemmar som tap-
pat förtroendet för läkare 
och myndigheter och inte ser 

någon lösning på sina problem. 
Det enda stället där de känner sig 
trygga och räknar med att få hjälp 
är fackexpeditionen. 

Här levererar facket inte bara 
den välfärd som facket förvän-
tas stå för utan mycket mer. Sam-
tidigt är detta ett underbetyg åt 
samhället som inte klarar att möta 
sina medborgares behov.

Avdelningen fungerar som 
fackexpedition, socialkontor och 
vardagsrum på en och samma 
gång.

– Många av våra medlemmar 
har problem med språket, speci-
ellt skriftspråket i kontakten med 
myndigheter. De vet inte heller 
alltid vart de ska vända sig efter-
som de saknar nödvändig kun-
skap om samhället. Därför kom-
mer de hit med i princip allt. Det 
kan gälla en flyttanmälan, ton-
åringarnas fickpengar, barnens 
öroninflammationer, skilsmäs-
sor, ja, vad som helst, säger Lucia 
Turus, försäkringsansvarig i 
avdelningen.

– Vi avverkar myndighetsbiten, 
vi vet vad deras jobb och bran-
schen innebär. Men vi försöker 
också backa upp våra medlemmar 
på alla andra tänkbara sätt. De 
ska känna att vi tar oss tid när de 
kommer hit. Alla är unika och har 
har rätt att få vara sig själva. Vi 

bedömer dem inte som en grupp, 
säger Leif Jonholm, som varit för-
säkringsrådgivare i 20 år och 
arbetat fackligt i 30.

– En del är desperata och det 
gäller att först lugna ner dem. Det 
handlar mycket om psykologi, 
om att känna empati och förmed-
la värme. Det är viktigt att vi som 
förtroendevalda även behärskar 
den mänskliga biten, inte bara 
paragrafer. Det är medlemsvård. 
Man är försäkringsrådgivare, 
kurator och vän, förklarar Lucia 
Turus.

Vi träffar medlemmar på fack-
expeditionen som verkar ha lagt 
sitt liv i Leif Jonholms händer och 
inte tror att de klarar någonting 
själva.

– Det finns de som fått för sig att 
jag är en städkurator och kan hjäl-
pa till med allt. Det är med blan-
dade känslor man tar på sig den 
rollen. Samtidigt känns det skönt 
om medlemmen går härifrån 
nöjd, säger Leif Jonholm.

Men han menar att man inte 
bara kan vifta bort medlemmarna 
utan det bästa är om man kan ge 
hjälp till självhjälp eller få dem att 
gå till rätt instans.

Det finns olika anledningar till 
att man kommer med alla pro-
blem till facket. Det kan bero på 
dåliga kunskaper om samhället, 
bristande intresse att sätta sig in 
i hur saker fungerar eller att man 
saknar en annan vuxen att disku-
tera med. 

– Man försätter sig själv i en 
ohållbar sits och kan trots att man 
är svensk ursäkta sin okunskap. 
Det är jävligt bekvämt. Ta kontroll 
över ditt liv! säger Leif Jonholm 
och fortsätter:

– Man ser det fackliga medlem-
skapet i först hand som en för-

»Man kan inte bara vifta 
bort medlemmarna«

Panelen: 
KATHE NILSSON 

Jag har hjälpt 
många medlem-
mar att över-
klaga indragna 
sjukpenningar 

och avslagna arbetsskadeä-
renden. Jag känner igen så 
mycket i det som beskrivs i ar-
tikeln. Inte nog med att du har 
blivit sjuk eller arbetsskadad. 
Du har värk och har även fått 
gå ner i lön och oroar dig för 
hur du ska kunna försörja dig. 
Då kommer nästa »dråpslag« 
när ett beslut dimper ner 
och ifrågasätter om du talar 
sanning!

För det är så de fl esta upp-
lever ett avslag eller en indra-
gen sjukpenning, att någon 
ifrågasätter det som deras 
kropp känner och hur de mår. 
Det blir den sista spiken i 
kistan, det som saknas nu är 
att någon lägger på locket.

När medlemmarna kommer 
till mig vill de att jag ställer 
allt till rätta, för de känner 
sig så kränkta och rättslösa. 
De oroar sig för hur de ska 
överleva och vet inte vart de 
ska vända sig. Tyvärr räcker 
inte mina kunskaper och 
resurser för att fi xa allt, men 
jag hjälper till så gott jag kan, 
och det jag inte vet försöker 

Fastighetsanställdas 
förbund

MEDLEMMAR Fastighets har 
40 000 medlemmar. De arbetar 
med att städa kontor, trappor, in-
dustrier, affärer och sjukhus.  De 
arbetar också som fastighetsskö-
tare, fönsterputsare, sanerare, 
 specialstädare. 

ARBETSLÖSHET September 2007 
fi ck 3 271 medlemmar  a-kassa. 

LÖN Ingångslön: 16 240 kr/mån 
(utan branschvana). Genom-
snittslön: 16 800 kr/mån. 
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säkring mot orättvisor och 
lurendrejerier. Många uppfattar 
nog facket som ett försäkringsbo-
lag mot Försäkringskassan och 
arbetsgivarna.

Både Lucia Turus och Leif Jon-
holm har själva arbetat som stä-
dare och kan branschen utan och 
innan. På grund av arbetsledar-
nas okunnighet bryter man mot 
arbetsmiljöregler men städbola-
gen rider också på medlemmar-
nas okunnighet, säger de.

MOMENT 22

Leif Jonholm tar hand om alla 
arbetsskadeärenden i avdelning-
en eftersom han har längst erfa-
renhet. Hans arbetsbeskrivningar 
är mycket detaljerade vilket han 
menar är nödvändigt. 

– Försäkringskassan anser inte 
att städning är ett monotont jobb, 
snarare rörligt och nyttigt. Det är 
deras grundinställning och det är 
därför svårt att få arbetsskador-
na godkända. Bevisbördan lig-
ger på den skadade att visa att det 
rör sig om en arbetsskada. För-
säkringskassan letar febrilt efter 
andra skäl än arbetet till att folk 
har värk. Det är bara mellan en 
och tio procent av arbetssjukdo-
marna som blir godkända, säger 
Leif Jonholm. 

Det är som Moment 22. Folk 
kämpar så länge så när de blir 
ålderspensionerade har de ingen 
glädje av pensionen. 

– Folk vill jobba, de sliter och 
vill göra rätt för sig, framför allt 
invandrare. »Svensktrycket« gör 
att de vill bevisa att de gör rätt för 
sig och är skattebetalare. De vill 
rätta upp alla invandrares rykte. 
Jag har hållit på med det här sedan 
1978 och sett vad som händer med 
dem som har ont och vill käm-
pa. De skulle kanske välja att göra 
något annat. De kan jobba idag 
men om tio år kommer de på kryck-
or. Det skulle jag vilja slippa se. 
Detta är en socialförsäkringsfrå-
ga. Men Försäkringskassan lyssnar 
inte, säger Leif Jonholm. 

Ruzena Holik illustrerar 

väl det Leif Jonholm säger 

om människor som käm-

par så länge de orkar och 

svårigheten att få arbets-

sjukdomar godkända av 

Försäkringskassan.»Det var en stor chock för 
mig när Försäkringskas-
san sa att jag skulle bli för-

tidspensionerad på halvtid och 
jag var 45 år gammal. Men nu är 
jag glad att jag accepterade. Jag 
skulle inte klara att städa på hel-
tid. Ibland är fyra timmar också 
för mycket, säger Ruzena Holik.

Vi träffar Ruzena Holik på 
apoteket Gripen i Malmö där 
hon städar 20 timmar i veckan. 
Hon är anställd av iss. 

– När jag går bland andra 
människor försöker jag glöm-
ma min smärta. Men jag har all-
tid ont och klarar mig inte utan 
tabletter. Här kan jag jobba i min 
egen takt. Jag älskar mitt jobb 
och när jag vaknar är jag glad att 
jag ska gå till apoteket och städa. 
Jag hoppas att jag kan fortsätta 
till 65, säger Ruzena Holik.

Hon kom från Serbien till Sve-
rige som 17-åring, för 35 år sen, 
och har jobbat som städare, dis-
kare och packare på en köttfa-
brik. Inte stämplat en dag. I städ-
branschen har hon varit sen 1986. 

Hon har ont på fyra ställen; i 
knäna, ryggen, nacken och tum-
marna.

– Försäkringskassan säger att 
det har med åldern att göra och 
dessutom är ärftligt. Problemen 
med tummarna menar de beror 

på klimakteriet. Det är konstigt 
för jag har haft problemen sen 
1970-talet.

Ruzena Holik är besviken 
över att hennes besvär inte 
 godkänts som arbetsskada trots 
överklagande. Under en period då 
hon arbetade fyra timmar 
och var sjukskriven fyra gjorde 
Försäkringskassan en utredning 
och hon skickades till läkare, psy-
kolog, socionom och sjukgymnast. 
Då kom man fram till att Ruzena 
Holik inte kunde rehabiliteras.

– Jag fattar inte om inte städ-
ning är ett förslitningsjobb. Man 
gör samma rörelser hela tiden. I 
min anmälan om arbetsskada är 
jobbet beskrivet mycket väl. 

SMUTSIGA GRISAR

Hon har arbetat på apoteket sen 
2006. Tidigare arbetade Roza-
na Holik i drygt 14 år heltid på ett 
företag som tillverkar bankfack 
och plåtskåp.

– Ingen ville städa där eftersom 
det alltid var mycket smutsigt. Det 
var bara killar som jobbade där. 
Grisar är smutsiga men det här var 
värre.
Vad anser du om lönen?

Ruzena Holik tvekar och säger:
– Jag hade aldrig trott att jag 

skulle bli intervjuad i hela mitt liv. 
Det är så stort för mig.

Hon vet inte riktigt vad man 
kan tala om i en intervju. 

– Jag är nöjd med det jag har. 
Man lär sig leva med det man har. 
Om de säger till mig att det är rätt 
lön accepterar jag det. Men det är 
klart att man skulle uppskatta om 
det var mer, tillägger hon. 

»Jag trivs med städningen 
och har aldrig tänkt att 
jag har fel jobb«

14 alla 4.2007
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– Jag trivs med 

städningen och har 

aldrig tänkt att jag 

haft fel jobb. Jag är 

nöjd. Man jag äls-

kar bebisar. Jag 

skulle kunna jobba 

med små bebisar. 

Det är det enda som 

intresserar mig för-

utom städning. Jag 

älskar barn, säger 

Ruzena Holik.

4.2007 alla 15
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Panelen: 
THERESE GÖTHE 

Tänk att komma 
till jobbet varje 
morgon och inte 
veta vilken 
arbetsmiljö man 

kommer att möta? Det är inte 
många som skulle accep-
tera att ha det så på jobbet. 
Snacka om hjältar!

Städning är ett arbete som 
alla förutsätter ska skötas, 
men man ser aldrig den 
som utför det. Eller gör man 
det? Ser du och uppskattar 
du personen som städar i 
din trappa? Vad har du för 
människosyn? Jag har hört 
många säga att »jag skulle 
aldrig ta ett städjobb, fy fan, 
vilket skitjobb«. Men hur 
skulle diskussionerna gå om 
det inte fanns någon som stä-
dade? Alla som arbetar inom 
städbranchen måste få höjd 
status i yrket.

Facket har en otroligt 
viktig roll i detta. Alla ska 
kunna känna yrkesstolthet 
oavsett om man arbetar 
inom städ, som diskare eller 
parkarbetare. Höjda löner, 
bättre arbetsmiljö och att vi 
skapar en status för alla yrken 
i samhället är viktiga fackliga 
frågor. Det ska vara coolt att 
städa, liksom att betala skatt.

I Karlstad har vi diskus-
sioner i tidningarna om att 
kommunens innevånare 
tycker att Karlstads centrum 
ser för djävligt ut på söndags-
morgnar. Det är nedskräpat 
av krossat glas, papper och 
matrester från olika hambur-
gerkedjor. Är det kommunens 
ansvar att gatorna utanför 
krogstråket är nerskräpat 
och skitigt? Nej, det är inte 
kommunens ansvar, det är 
vårt! Det lär vara innevånare 
i kommunen som varit ute på 
stan och festat. Vi måste lära 
oss att ta gemensamt ansvar 
för olika samhällsproblem.

att jämföra med Rosengård där 
många familjer har fem–sex barn 
och det är mycket spring i trappor-
na. Familjerna är trångbodda och 
orkar inte ha barnen hemma utan 
släpper ut dem utan övervakning, 
berättar Boban Petrovic.

När Samira Sehic berättar för 
folk att hon städar trappor blir 
reaktionen ofta att det är det vär-
sta man kan göra. 

– Jag tycker inte det. Men det är 
stor skillnad beroende på var man 
städar. Jag har städat på andra 
ställen än i Rosengård.

Hyresgästernas sociala och 
ekonomiska situation speglar stä-
darnas arbetsvillkor. I de »finare« 
områdena spyr, kissar och bajsar 
folk inte i trapporna eller är trång-
bodda. Där är istället hund- och 
katthår städarnas gissel.

Samira Sehic kom hit från Bos-
nien för fem år sen och har jobbat 
med trappstädning i två år. Hon 
har fått jobbet genom en vän som 
rekommenderade henne. I hem-
landet arbetade hon som fn-tolk.

– Jag är nöjd med att ha ett 
jobb. Man flyttar gränserna när 
livet förändras. Jag har en lön och 
min självständighet. Det hade till 
exempel inte varit möjligt för mig 
att separera annars, säger Semi-
ra Sehic.

– Jag får ut 12 000 kronor och 
arbetar heltid. Det är jättesvårt 
att klara ekonomin. Jag måste all-
tid köpa billiga kläder, kan inte gå 
på restaurang. Det är inte frågan 
om någon lyx. Det är stor skillnad 
jämfört med den lön jag hade som 
tolk i Bosnien.

Det är självklart för henne 

Klockan är elva på förmidda-

gen när en ung kille kommer ut 

i pyjamas och börjar gapa på 

Samira Sehic när hon städar 

trappan i ett fl erfamiljshus i 

Rosengård.

    – Du ska se till att du städar 

min trappa! Du har inte gjort det!

»Man vet aldrig vad som 
händer när man kommer 
till jobbet. Hyresgäster som 

gapar och skriker. Kiss, blod, spy-
or som jag ska ta hand om. Barn 
som inte har något att göra utan 
sitter och röker i trappan. Jag blir 
förbannad och besviken när jag 
ser det. Det är föräldrarnas fel, 
säger Samira Sehic.

Relationen till hyresgäster-
na kan ibland vara ansträngd. De 
använder trappan som förvaring 
och soprum, skakar dörrmattan 
där. Sen ringer de till bostadsföre-
taget och klagar på städningen.

– Trots att jag vet att jag varit 
där och jobbat hårt, säger Sami-
ra Sehic.

Hon städar 12 trappor om dan, 
60 i veckan.

Att städa trappor är det tuffas-
te städjobbet. Man går bakläng-
es och upprepar hela tiden sam-
ma moment vilket innebär en hög 
belastning på kroppen. Redskap 
och teknik kan tyvärr aldrig kom-
pensera monotonin, enligt Sami-
ra Sehics chef, Boban Petrovic, 
som är med under intervjun.

– Det är stor skillnad mellan 
olika hus. Där det finns hiss blir 
det inte lika smutsigt. Områden 
med främst pensionärer går inte 

»Jag får ut 12 000 och 
arbetar heltid. Det är jätte-
svårt att klara ekonomin.«
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I hemlandet Bos-

nien arbetade hon 

som FN-tolk. I Sve-

rige städar hon 

trappor.

– Jag är nöjd med 

att ha ett jobb. Jag 

har en lön och min 

självständighet. 

Man fl yttar grän-

serna när livet för-

ändras, säger 

Semira Sehic.
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040_dna_407.indd   17040_dna_407.indd   17 07-11-16   15.34.2707-11-16   15.34.27



att vara med i facket. Men Sami-
ra Sehic poängterar att det också är 
viktigt att förstå vad en organisa-
tion står för.

– Jag är intresserad av samhäl-
let men många människor som jag 
träffar är inte så intresserade.

Hon pluggar på gymnasiet och 
målet är att bli kriminalvårdare. Ett 
beslut som vuxit fram när hon sett 
alla ungdomar i Rosengård med 
problem och utan en förankring i 
samhället.

Jag frågar Boban Petrovic vad 
han går efter när han rekryterar 
städare. Han har 60 anställda.

– De som tycker att det ligger en 
heder i att jobba och tjäna pengar 
har en bra inställning, tycker jag. 
Jag är inte så intresserad av folk 
som säger att jag söker jobbet för att 
Försäkringskassan eller arbetsför-
medlingen kräver det. 
Vad krävs annars?

– Hyfsad svenska. Gärna körkort. 
Någon formell utbildning krävs inte, 
vi internutbildar. Av mina anställda 
har 95 procent invandrarbakgrund 
och hälften har en utbildning från 
hemlandet men får inte motsvaran-
de jobb i Sverige. På ett ledigt jobb i 
Malmö är det 100 sökande. Konkur-
rensen är hårdast om de här jobben 
som inte kräver utbildning. 

Men konkurrensen är också sten-
hård mellan städbolagen.

– Oseriösa städfirmor konkurrerar 
på marknaden och det handlar bara 
om pengar. Det stora problemet är 
trappstädning. Städarna pressas allt 
hårdare. Trappstädning som för fem 
år sen fick ta en och en halv timme 
ska idag klaras av på mellan en kvart 
och 20 minuter. Ärligt talat så har stä-
darna inte en chans att göra sitt jobb 
på vissa arbetsplatser. Jag säger till 
dem att de ska vara på jobbet sina 
åtta timmar och göra vad de hinner. 
De ska jobba en viss tid och har inte 
betalt för antal kvadratmeter, säger 
Senad Halimovic, regionalt skydds-
ombud, Fastighets, men tillägger:

– Det finns många, även högut-
bildade, som vill behålla städjobbet 
till vilket pris som helst.  

I sitt arbete har han skadat 

ryggen och fått vibrations-

skador i fötter och händer. 

När han inte orkade längre 

blev han omplacerad till tunga 

städ- och vaktmästarejobb 

som tydligen anses lämpliga 

om man har ryggproblem. 

Varje arbetsbyte har inneburit 

en försämring av ryggen men 

också i lön.

B
en Hamida går framåtlutad 
och rör sig som en gammal 
man trots att han bara är 52 

år. Ryggen fick sig en sista knäck 
när han arbetade på Islamic cen-
ter och skulle lyfta en avliden 

från kistan till tvättbänken. 
I hela sitt yrkesliv har Ben 

Hamida haft tungt kroppsar-
bete. När han kom till Sverige 
gick han en verkstadsmekanisk 
utbildning och utbildade sig sen 
till svetsare på Kockums varv. 

– 1984 skadade jag ryggen på 
Kockums. Jag anmälde det som 
arbetsskada även om jag trodde 
att det skulle gå över men skadan 
blev kronisk. Idag har jag svårt 
att gå, benen domnar och det 
sticker. Jag har också en vibra-
tionsskada som jag fått i arbetet 
och som gör att jag får vita fing-
rar och fötter. 

Ben Hamida har hela tiden 
försökt jobba och bytt till andra 

»Jag förlorar 14 900 kronor per  m
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arbetsuppgifter som ansetts lätta-
re. Först fick han en lönebidrags-
anställning som vaktmästare vid 
ett sportcenter. Men det höll inte 
i längden att lyfta tunga brott-
ningsmattor. Ryggbesvären kom 
tillbaka. Då föreslog Ben Hami-
da själv ett jobb vid Islamic cen-
ter och fick en lönebidragsanställ-
ning som städare där. Tanken var 
att jobbet skulle anpassas till Ben 
Hamidas arbetsförmåga men han 
fick fler och fler arbetsuppgifter. 
Han städade, dammsög, jobba-
de i parken, skottade snö, tvätta-
de avlidna, guidade och tog emot 
mellan tre och fem grupper med 
besökare varje dag. 

– Chefen på Islamic center såg 

att jag hade ett gott hjärta, säger 
Ben Hamida, som förklaring till 
att han fick så mycket att göra.

I 10 år arbetade Ben Hamida 
heltid i moskén men tvingades 
trappa ner på grund av sina ska-
dor. När han blev sjukskriven år 
2003 arbetade han 25 procent.

KRÄVER MER I LIVRÄNTA

Varje arbetsbyte har inneburit 
sänkt inkomst. 

– Jag har tvingats sluta arbeta 
på grund av arbetsskador. Jag har 
tappat 14 900 kronor per månad 
eller 178 000 per år i inkomst. Men 
jag får bara 684 kronor i månaden 
i livränta.

Nu kräver Ben Hamida att han 

ska få en livränta som motsvarar 
skillnaden mellan sjukersättning-
en på 12 173 kronor i månaden och 
vad en svetsare tjänar idag, det 
vill säga lägst 27 000 kronor. Men 
Försäkringskassan anser inte att 
det finns något samband mellan 
hans arbete och de gradvisa för-
sämringarna i ryggen och erkän-
ner inte skadorna fullt ut som 
arbetsskador vilket är en förut-
sättning för att livräntan ska änd-
ras. Försäkringskassan påstår att 
han haft ryggproblemen i 30 år 
och att de därför inte kan sättas i 
samband med jobbet på Kockums.

– Det stämmer inte, jag vet inte 
var de har fått det ifrån, säger Ben 
Hamida.

Hans ärende har överklagats 
till länsrätten men har skickats 
tillbaka till Försäkringskassan för 
ny prövning.

Det är inte första gången Ben 
Hamida känner sig lurad på sina 
rättigheter. 

– Alla vill ta något ifrån mig, 
säger han.

När Ben Hamida jobbade på 
Islamic center var han utan lön i 
tre månader och fick inte heller ob 
som han var berättigad till. Men 
det rättades till eftersom han var 
medveten om sina rättigheter och 
tog kontakt med facket.

På frågan om det inte är svårt 
att kräva sina rättigheter i moskén 
som också är platsen för hans reli-
giösa tillhörighet och dit han går 
för bön svarar Ben Hamida:

– Det är självklart två olika 
saker för mig: Moskén där jag ber 
och moskén som arbetsgivare. Jag 
ville bilda en fackklubb i moskén 
men jag var den enda som tillhör-
de Fastighets.

Däremot mår Ben Hamida psy-
kiskt dåligt över att behöva över-
klaga gång på gång för att få sina 
rättigheter tillgodosedda.

– Det är bara papper och pap-
per. När man blir orättvist be-
handlad på grund av sjukdom 
tappar man lusten för allt, säger 
han. 

r  månad på mina arbetsskador«

Moskén i Malmö var Ben 

Hamidas arbetsplats i tio 

år. Här fi ck han en löne-

bidragsanställning efter 

en arbetsskada. Jobbet 

skulle anpassas till Ben 

Hamidas arbetsförmåga 

men han fi ck fl er och fl er 

arbetsuppgifter. Idag är 

hans kropp utsliten och 

han kan inte arbeta längre.
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När vi träffar Hakim Nazzal 

har han dagen innan blivit 

avstängd från sitt arbete 

med bibehållen lön.

» Jag tror att det är för att jag 
frågat efter mina rättighe-
ter. En gruppledare som 

heter Naja har hela tiden sagt till 
mig: »Du ska inte fråga. Punkt. 
Slut.«, säger Hakim Nazzal.

Han berättar om absurda 
arbetsvillkor ute på den skånska 
landsbygden. Hakim Nazzal har 
städat dels på ett äldreboende och 
dels hemma hos gamla männis-
kor i Bjärred och Lomma utanför 
Lund. Han är anställd av Förena-
de Service.

– Jag har städat två år utan kla-
gomål. Jag ville visa att jag klara-

de jobbet och har inte varit pappa-
ledig trots att jag hade rätt till det. 
Jag har varit anställd på 89,3 pro-
cent men alltid jobbat mer. Jag vil-
le därför ha ett anställningsbevis 
på heltid men de sa nej.

Hakim Nazzal använde sin 
egen bil när han skulle förflyt-
ta sig de tre kilometrarna mellan 
Bjärred och Lomma. Men bilen 
gick sönder. Någon tjänstebil var 
det inte tal om utan han fick en 
gammal cykel.

– Jag cyklade i tio dagar men 
visste att det skulle bli problem. 
Jag skulle sluta på ett ställe och 
börja på ett annat på samma tid. 

Med cykel tog det mellan 10 
minuter och en kvart att förflytta 
sig mellan arbetsplatserna. Alter-
nativet var att åka buss. Bussen 

Hakim Nazzal blir trakasserad på jobbet
gick 11.28 och tog 20 minuter när 
Hakim Nazzal skulle börja 11.30. 

– Jag frågade vad jag skulle 
göra om vårdtagarna klagade när 
jag kom för sent. Som vanligt blev 
svaret: »Du ska göra så här. Du får 
städa kortare tid. Punkt. Slut. Var-
för förstår de inte cykel- och buss-
problemet? Jag trodde det var mig 
de ville anställa, inte min bil. Jag 
vill inte fuska med städningen. 
Min religion tillåter inte det, säger 
Hakim Nazzal.

Att följa schemat var en omöjlig-
het men Hakim Nazzal fick även 
en otydlig vägbeskrivning och hit-
tade inte hem till en vårdtagare. 
Eftersom Hakim Nazzal inte hade 
någon mobil i arbetet fick han 
cykla till en särskild lokal, »tele-
fonhuset«, varifrån han kunde 

Hakim Nazzal har blivit uppsagd 

som städare av oklara skäl. 

– Jag tror att det är för att jag frå-

gat efter mina rättigheter. De vill att 

jag ska jobba som en åsna. Om man 

säger till en åsna: »gå till höger«, 

gör den det utan att fråga varför.
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ringa till gruppledaren för att få 
en vägbeskrivning. 

Istället för att visa honom 
var vårdtagaren bodde eller ge 
honom en tydlig vägbeskrivning 
lät gruppledaren Hakim Naz-
zal cykla fram och tillbaka mel-
lan telefonhuset och området där 
vårdtagaren bodde flera gånger. 
Och hotade dessutom med avdrag 
på hans lön.

– När jag bad att någon skul-
le visa mig var huset låg svarade 
gruppledaren att jag skulle få ett 
brev dagen därpå, säger Hakim 
Nazzal.

Brevet kom och där stod det 
att Hakim Nazzal var avstängd 
från arbetet med bibehållen lön. 
Någon dag innan hade han blivit 
kallad till ett möte med grupple-
daren och två chefer utan att ha 
en facklig representant med sig.

– Jag fick ingen möjlighet att för-
klara. En av cheferna sa bara: Du 
är här för att svara på mina frågor.

Hakim Nazzal kommer från 
Jordanien och är utbildad farma-
ceut med sju års yrkeserfaren-
het. Han måste komplettera sin 
utbildning i Sverige för att kunna 
jobba inom sitt yrke. Pusslet har 
inte gått ihop; att försörja famil-
jen med tre barn, studera och ta 
ansvar hemma. Däremot har han 
under semestern tagit ett truck-
körkort som han själv bekostat 
för att gardera sig mot framtida 
arbetslöshet.

Sedan intervjun gjordes med 
Hakim Nazzal har han blivit 
omplacerad till Tetra Pak i Lund 
där Förenade Service också sköter 
städningen. Han fick en tio dagars 
provanställning. Hakim Nazzal 
trivdes med jobbet men företaget 
fortsatte att systematiskt trakasse-
ra honom bland annat genom att 
ge otydliga instruktioner och läg-
ga upp arbetet efter en heltid trots 
att han bara jobbade 89,3 procent.

Nu har han blivit uppsagd på 
grund av personliga skäl. Fastig-
hets har ogiltigförklarat uppsäg-
ningen. 

– VI HAR HAFT STÄDNING i sex år 
och aldrig haft någon så bra som 
under de senaste två åren när Ha-
kim kommit hit. Han är arbetsam, 
noggrann och ärlig. Han är en 
mycket, mycket bra människa. Jag 
tycker så synd om honom, att han 
blivit behandlad så här av städföre-
taget, säger Sven Lööv.

Han har haft avtal om städning 
med Lomma kommun som anlitar 
Förenade Service men har nu sagt 
upp avtalet.

– Det är helt oacceptabelt hur 
det här företaget agerar så jag 
har ordnat med att mina barn ska 
hjälpa oss i fortsättningen. Jag är 
75+ och vill ha det lugnt och skönt 
på gamla dar och inte ett sånt här 
kaos med städningen, säger Sven 
Lööv.

Han berättar att samma dag som 
Hakim Nazzal hade blivit avstängd 
ringde Naja, gruppledaren, en kvart 
innan han skulle komma och sa att 
han blivit sjuk.

– Då sa jag, det tror jag inte, 
säger Sven Lööv.

EN NY STÄDERSKA KOM. Andra 
dagen var även gruppledaren Naja 
med.

– Det städas alldeles för mycket 
här! Hakim städar alldeles för 
mycket, sa hon.

Det var otrevligt och jag kände 
mig kränkt när hon gick runt i 
mitt hem och inspekterade. Jag 
plockade fram mitt avtal med kom-
munen där det stod vad som skulle 
städas och stack under näsan på 
henne. Då skrattade hon och bör-
jade själv städa, klättrade upp och 
torkade gardinstängerna, berättar 
Sven Lööv.

Den nya städerskan kom en gång 
till. Sen ringde de tidigt en morgon 
från Förenade städservice och sa 
att idag blir det städning en timme 
tidigare än vanligt. Och idag kom-
mer det en annan städerska. 

Sven Lööv förklarade att det 
inte gick eftersom han och hans 
fru inte hade hunnit duscha då. Det 
lyssnade man inte på. Det stod en 
bil utanför huset en timme tidigare 
i alla fall.

– Städerskan som kom hade 
för det första ingen legitimation. 
För det andra såg det likadant ut 
när hon gick som när hon kom. 
Då ringde jag till Naja och talade 
om att den här personen som du 
skickat vill vi inte ha. Svara: Kan 
ni ordna någon som städar lika bra 
som Hakim gjort i två år. »Jag kom-
mer och förhandlar, sa Naja.« 

– Du är inte välkommen i vårt 
hem som du uppförde dig här förra 
gången, sa jag till henne. Naja 
är aggressiv, arrogant och inte 
mottaglig för argument. Jag sa till 
henne att Hakim är alldeles för bra 
för er, säger Sven Lööv.

HAN BERÄTTAR att han haft en ar-
betsledande funktion och vet vilka 
krav han kan ställa. Men frågar 
sig samtidigt hur många stackars 
människor det fi nns i Lomma kom-
mun som är beroende av Förenade 
Service och inte kan ställa krav.

– Jag är så upprörd över hur de 
burit sig åt mot Hakim att jag varit 
tvungen att ta sömntabletter. Jag 
har inte kunnat koppla av det här, 
säger Sven Lööv.

 Läs fackets kommentarer

Sven Lööv, en vårdtagare 
som Hakim Nazzal städat hos

KOMMENTAR FRÅN 

FÖRENADE SERVICE

Vi har sökt gruppledaren Naja 
El Jerbi för en kommentar 
utan framgång. Regionchefen 
för Förenade Service, Ulla-
Britt Andersson, säger att 
det bara är gruppledaren som 
kan svara på vad som hänt. 
Hon vill därför avvakta för-
handligen med facket i slutet 
av november innan hon själv 
uttalar sig.
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» Vi har lyckats få upp 
lägsta lönen, det vill säga 
ingångslönen, och den är 

högre än på många andra områ-
den. Problemet är att sen hän-
der det ingenting. Städföretagen 
värderar inte kunskap och är 
inte beredda att betala för högre 
kompetens, säger Hans Öhlund.

Flera faktorer påverkar, bland 
annat att det är stor rörlighet i 
branschen. Städföretagens kon-
trakt med kunderna löper ofta på 
kort tid och man vet inte om kon-
traktet kommer att förlängas. Det 
resulterar i ett kortsiktigt tänkan-
de och företagen är därför inte 
beredda att investera i de anställ-
das kompetens utveckling.

– Företagen konkurrerar i 
princip bara om priset och det 
verkar också vara det enda kun-
derna bryr sig om. Det går före 
kvalitet, säger Hans Öhlund.

Vid första anblicken kan ett 
städföretag verka seriöst. Före-
taget betalar skatter och avgifter 
men lägger anbud på en nivå så 
att det går minus.

– Skillnaden mellan seriösa 
och icke seriösa företag är liten. 
Marknaden domineras av en 
handfull företag men man kan 
inte lita till hundra procent på de 
stora heller. De smutsar ner sig 
genom att inte betala rätt löner 
eller andra avtalsenliga ersätt-
ningar. Vi borde inte ha några 
ärenden där. Bevisa att ni är seri-
ösa, ni som säger att ni är det och 
håll inte på att schackra med fel-
aktiga löner, säger Hans Öhlund.
Hur kan städarnas arbetsvill-
kor förbättras? 

– De som jobbar i branschen 

har rätt att job-
ba i sin egen 
arbetstakt. En 
person som är 
anställd på åtta 
timmar ska 
inte jobba mer 
för att bli klar 
med ett visst 
antal kvadrat-
meter utan 
informera 
arbetsledaren om allt inte är klart 
när arbetstiden är slut. Om man 
inte gör så här pressas folk att job-
ba övertid utan att ens få betalt.

Det finns dessutom en utbild-
ning anpassad till branschen 
men intresset är inte så stort 
bland städarna att gå den här 
utbildningen eftersom det inte 
påverkar lönen.
Varför behandlar många arbets-
ledare, som ofta själva varit stä-
dare, de anställda så dåligt?

– Det är ingen ursäkt men 
många i den positionen har för-
modligen ett fruktansvärt tryck 
uppifrån. De sitter på en mellan-
nivå och måste prestera ett resul-
tat. Dessutom är det vanligt att 
arbetsledarna är dåligt utbildade.
Många av Fastighets medlem-
mar har dåliga kunskaper om 
samhället och vet faktiskt inte 
vad facket står för trots att de 
är medlemmar. Vad har du för 
kommentar?

– Jag tror att det tyvärr är så 
på hela arbetsmarknaden men 
vi har dessutom många invand-
rare bland våra medlemmar. Det 
är ett stort problem att de får så 
dålig utbildning i svenska och 
samhällskunskap. 

Facket kommenterar:

»Deras argument 
håller inte«

Roger Ottosson är ombudsman 

i Fastighets och företräder 

Hakim Nazzal. Han har ogil-

tigförklarat uppsägningen och 

begärt en förhandling med 

Förenade Service.»Det känns som om de har 
bestämt sig och vill ha bort 
Hakim. Det spelar ingen 

roll hur han jobbar, säger Roger 
Ottosson.

Han bekräftar att Hakim Nazzal 
har fått otydliga, muntliga instruk-
tioner på Tetra Pak som han var 
omplacerad till.

– Jag kunde ta hål på deras argu-
ment direkt när de sa att Hakim 
gjorde ett dåligt jobb. Och de back-
ade. Tetra Pak är ett jättestort ställe 
och enligt de som jobbar där tar det 
ett år att hitta alla kontor. Man kan 
inte bara säga: Gå till F 12, till en 
nyanställd. Det är inte rättvist att 
göra en bedömning efter en vecka. 
Företaget måste dessutom ge 
skriftliga instruktioner.

Förenade Städservice säger 
även att Hakim Nazzal inte hinner 
med det han ska.

– Samma sak här. Deras argu-
ment håller inte. Vi har ett tid-
löneavtal vilket betyder att man 
jobbar en viss tid i normal takt och 
får betalt för den tiden. Är man 
inte klar med det som var plane-
rat får man säga till arbetsleda-
ren. Det står inget i avtalet om att 
man ska hinna med ett visst antal 
kvadratmeter på en viss tid, säger 
Roger Ottosson.
Vad är företaget ute efter?

– Det kan egentligen bara före-
taget svara på. Det har varit någon 
konflikt mellan gruppledaren och 
Hakim. En verbal konflikt. Men 
jag kan känna att det ligger något 
annat bakom. 

I slutet av november ska det bli 
förhandling. 

Hans Öhlund, ordförande i Fastighetsanställdas förbund

Varför har medlemmarna 
i Fastighets så låga löner?

Hans Öhlund, 

ordförande i 

Fastighets. 
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AVDELNINGEN FÖR NYHETER, NOTISER OCH BASFAKTA  – BESÖK ÄVEN WWW.ALLA.LO.SE

text. Madeleine Randquist (om inget annat anges)

V
ar med och visa vad du tycker! Pro-
testera mot nedskärningar och en 
orättvis, löntagarfientlig politik! På 

nästa sida kan du läsa om två av lo-för-
bundens, Kommunals och IF Metalls, 
protestaktioner runt om i landet. Även 
andra förbund genomför manifestatio-
ner, namninsamlingar med mera.

Om ditt förbund inte har någon akti-
vitet där du bor och arbetar – häng på de 
andra förbundens manifestationer!

Den 19 december genomför lo och 
fackförbunden en stor gemensam mani-
festation. Kom med du också om du är i 
Stockholm den dagen! 

1.
FLER JOBB, BÄTTRE JOBB – SLUTA 

STRAFFA SJUKA OCH ARBETSLÖSA

Försämringar för sjuka och arbetslösa 
gör livet otryggt för alla löntagare.

2.
SÄLJ INTE UT VÅR 

GEMENSAMMA EGENDOM

Sjukhus, statliga företag, allmännyt-
tans bostäder – borgarna vill sälja allt.

3.
SATSA PÅ VÄLFÄRD – INTE 

SKATTESÄNKNINGAR FÖR RIKA

Slopad förmögenhetsskatt och pig-
avdrag är inte välfärd annat än för de 
redan rika. 
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Kamp för rättvisa 

Program

Den 19 december i Stock-

holm: Samling på Norra 

Latins skolgård kl 17.30. 
Kl 18 startar ett fackeltåg 
som går mot Mynttorget 
där riksdagen har sina lo-
kaler. Svensk Pop under-
håller på Mynttorget från 
klockan 18.00 och till och 
med då hela fackeltåget 
har anlänt. Därefter talar 
LOs ordförande Wanja 
Lundby-Wedin.

MANIFESTATION. Det kokar i LO-leden – och 
vem har väl inte blivit både arg och besviken på 
den borgerliga regeringens utförsäljning av 
rättvisan. De hårresande försämringarna 
av ekonomin för sjuka och arbetslösa gör 
livet otryggt för alla löntagare. Nu går 
facket ut i protestaktioner över hela 
landet mot regeringens orättvisa 
klasspolitik. Kom med du också!
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VI KRÄVER BARA RÄTTVISA. 
Så heter IF Metalls kampanj 

under hösten och vintern 

2007/2008. Startskottet gick i 

september med de årliga 

 dialogdagarna och IF Metall-

träffarna som förbundsledning-

en och alla ombudsmännen på 

förbundskontoret deltar i. 

F
örbundets 52 avdelningar 
genomför dessutom så många 
arbetsplatsbesök som det bara 

går. 
Syftet är att få igång den poli-

tiska diskussionen bland medlem-
mar och förtroendevalda. Och 
under Rättviseveckan, vecka 50, 
blir det mängder av utåtriktade 
aktiviteter.

IF Metalls informationschef 

alla.lo.se | aktuellt  

mas så att de äger rum mellan den 
20:e och 25:e i varje månad, allt-
så samma dag som utbetalningar-
na från Kommunals a-kassa går ut 
till arbetslösa medlemmar.

Tid, plats och 
typ av aktivi-
tet får man reda 
på genom att 
kontakta Kom-
munals avdel-
ning. Det är inte 
säkert att mani-
festationen all-
tid genomförs 
på centralorten i 
länet, utan man 
kommer att ha aktiviteter också i 
länets kommuner.

– Avdelningarna styr detta själ-
va. Det viktiga är att Kommunal 
och resten av fackföreningsrö-

KAMP FÖR RÄTTVISA. Vi ska 
hålla på så länge det behövs! 
Tills regeringen backar från sina 
försämringsbeslut. Under parol-
len »Kamp för rättvisa« demon-
strerar Kommunal varje torsdag 
klockan 12 på Mynttorget i 
Stockholm. Den centrala aktivi-
teten kompletteras med motsva-
rande utåtriktade lokala och 
regionala aktiviteter runt om i 
landet. 

K
ommunals informationschef 
David Samuelsson berättar:

– På många håll blir det 
soppkök, för att visa på hur reger-
ingens politik gör många som 
redan har det svårt ännu fattiga-
re. Därför kommer de regionala/
lokala manifestationerna att taj-

relsen syns och hörs. Våra med-
lemmar drabbas oerhört hårt av 
regeringens olika beslut. »Kamp 
för rättvisa« är ett sätt att visa 
öppet vad vi tycker och vad vi krä-
ver.

David Samuelsson framhåller 
att kampanjen inte är en tillfällig 
aktivitet. Kommunal tänker hål-
la på så länge det behövs. Men hur 
sannolikt är det att den borgerliga 
regeringen tar intryck?

– Det kan vi inte veta. Hittills 
har de knappast visat sig vara 
lyhörda eller lyssnat på protes-
terna, men vi kan inte stillatigan-
de stå och se på när den generella 
välfärden slås sönder på ett syste-
matiskt sätt.

För, säger David Samuelsson, 
den borgerliga regeringens för-
sämringar är ett led i en myck-

»Vi kämpar så länge det  b

David 

Samuelsson, 

Kommunal

Lars Ankarfjäll har en hel packe 
med tidplaner, program och pre-
liminära resultat från den pågå-
ende enkätundersökningen bland 
medlemmarna. 

Ilskan och 
frustrationen 
över orättvisor-
na och regering-
ens attacker på 
välfärden kokar 
bland IF Metalls 
medlemmar.

– Den borger-
liga regeringens 
systematiska slag mot löntagar-
na har helt klart skapat ett aktive-
ringsbehov bland medlemmarna. 

– Vi har till exempel haft så 
många sökande till IF Metalls fack-
liga kurser att alla som velat inte 
fått plats. Och det visar sig att var-

annan medlem antingen är eller 
skulle vilja engagera sig politiskt.

– Svaren på den enkät som vi 
delar ut på alla arbetsplatsbesök 
är väldigt tydliga. Medlemmarna 
vill att kongressen nästa år foku-
seras på frågor om a-kassan och 
resten av den sociala tryggheten.

Under parollen »Vi kräver bara 
rättvisa« satsar IF Metall stort på 
arbetsplatsbesök.

Under vecka 50 – förbundets 
Rättvisevecka – kommer IF Metall 
också att synas utåtriktat på gator 
och torg. Det blir torgmöten, affi-
scher, namninsamlingar och 
mycket mer.

Avdelningarna ansvarar för de 
lokala och regionala aktiviteterna 
antingen själva eller i samarbete 
med andra förbund och/eller lo-
distriktet.

Lars Ankarfjäll, 

IF Metall

»Det kokar bland IF Metalls med
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Visst har moderaterna och 

deras allianspartier i reger-

ingen en fördelningspolitik! 

Den är hur tydlig som helst 

och den är både välplane-

rad och noga genomtänkt. 

Problemet för oss som inte är 

mångmiljonärer är att den för-

delar pengarna åt fel håll. 

M
en genomtänkt är den – 
de förmögna ska bli rika-
re och de som har svårt att 

få pengar och månad att gå ihop 
ska helst bli riktigt fattiga.

Det ska vara skillnad på att 
arbeta och inte arbeta. Bryta 
utanförskapet. Leva på bidrag. 
Ska bli lönsammare att välja att 
arbeta. Orden avslöjar strategin. 
Dels ska den som är för sjuk för 
att arbeta eller som står längst 
bak i kön till ett jobb skämmas 
för detta. Dels ska majoriteten 
som trots allt fortfarande har ett 
jobb fås att ta avstånd från sjuka 
och arbetslösa medmänniskor. 

Jobbavdraget, det vill säga 
skattesänkning för alla förvärvs-
arbetande (men inga pensionä-
rer, sjuka, arbetslösa eller föräld-
ralediga) infördes den 1 januari 
2007. Vid årsskiftet tas ett andra 
steg i jobbavdraget, som höjs 
med 100–250 kronor. Fortfaran-
de bara för förvärvsarbetande.

NÅGRA FÖRSÄMRINGAR 2007

Avskaffat avdrag för fack-
föreningsavgift och avgift till 
a-kassan.

Kraftigt höjda avgifter till 
a-kassan.

Från den 1 juli 2007 kostar tra-
fikförsäkringspremien 32 pro-

cent mer på grund av en ny skatt. 
Om regeringen gör allvar av att 
bryta ut trafikskadorna från 
sjukförsäkringen, blir bilförsäk-
ringen rejält mycket dyrare från 
2009.

Massor av regeländringar 
i a-kassan som urholkar försäk-
ringsskyddet för alla arbetslösa.

Gå tillbaka till årets alla ny-
hetsartiklar på www.alla.lo.se 
och repetera. 

FLER FÖRSÄMRINGAR I A-KASSAN

Regeringen har visserligen sagt 
att den ska lämna a-kassan ifred 
under 2008. Men det blir ändå 
två nya försämringar till års-
skiftet:

Ytterligare två karensdagar 
införs, så att den som blir arbets-
lös får gå 1,5 veckor utan ersätt-
ning i stället för tidigare en 
vecka.

Ersättningsdagarna för del-
tidsarbetslösa begränsas till 
högst 75 dagar (tidigare 300).

SJUKFÖRSÄMRINGARNAS ÅR

2008 blir sjukförsäkringsför-
sämringarnas år.

När detta trycks är besluten i 
riksdagen inte tagna ännu, men 
lär komma att bli av senast veck-
an före jul. Vissa försämringar 
börjar gälla direkt, den 1 janua-
ri 2008. Andra vill regeringen få 
principbeslut på nu för att åter-
komma med konkreta lagförslag 
under våren.

1 JANUARI 2008

sgi ska multipliceras med 0,97 
före beräkning av exempelvis 
sjukpenning. Detta sänker sjuk-
penningen i praktiken till 77 

et medveten och väl genomtänkt 
strategi. Särskilt moderaterna har 
lärt sig läxan från förr, när man 
talade öppet om ett systemskifte 
– och fick kalla handen av väljar-
na. Systemskifte vill moderaterna 
fortfarande, men nu har man en 
ny strategi för att nå dit.

– Det hela går ut på att skapa en 
både mental och ekonomisk klyfta 
mellan dem som arbetar och dem 
som inte har jobb, säger David 
Samuelsson. Att få dem som har 
jobb att släppa solidaritetstanken 
och acceptera mer av privata kom-
pletteringslösningar. 

Varför betala för dem som inte 
arbetar? Hela moderatpoliti-
ken idag går ut på att ställa den-
na fråga, både direkt (som man 
gjorde i valrörelsen) och indi-
rekt. 

t  behövs«

Lars Ankarfjäll uppmanar alla 
fackligt aktiva, medlemmar och 
sympatisörer att delta i de aktivi-
teter som genomförs under hösten 
och vintern.

– Både vi och andra förbund 
samt lo genomför manifestatio-
ner, namninsamlingar och andra 
aktiviteter runt om i hela landet. 

– Delta! Visa vad du tycker! Om  
»ditt« förbund inte har någon akti-
vitet, häng på de andras!

Det finns också andra bra sätt 
att sätta press på beslutsfattarna. 
Skriv insändare, blogga, chatta. 
Eller fråga politikerna direkt:

– Ta kontakt med borgerli-
ga riksdagsledamöter och fråga 
hur de har röstat om till exempel 
a-kassan och hur de tänker rös-
ta om kommande regeringsför-
slag. 

edlemmar«

Den borgerliga 
regeringens 
fördelningspolitik
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PENSION. Från och med den 
1 januari 2008 återställs pen-
sionsrätten för personer med 
sjuk-/aktivi tetsersättning. 

D
en framtida ålderspensionen 
ska åter bygga på 93 procent 
av den så kallade antagande-

inkomsten. Under hela 2007 har 
pensionsrätten varit 80 procent.

Skulle 80-procentsnivån ha fått 
bestå, skulle det ha medfört lägre 
ålderspensioner för alla »förtids-
pensionärer«. Från 65 års ålder – 
och livet ut. Exempel: En 55-åring 
med hel sjukersättning skulle ha 
förlorat 500 kronor i månaden och 
en 30-åring 1 500 kronor i måna-
den.

Riksdagsmannen Tomas Ene-
roth (s) är den som drivit frågan 
ända sedan den borgerliga reger-
ingen under hösten 2007 offent-
liggjorde försämringen och sedan 
drev igenom beslutet i riksdagen.

– Det som gjort mig så upprörd 
är att regeringen väljer att för-
sämra ekonomin för dem som inte 
kan göra något själva för att mot-
verka effekterna. Här slår man på 
människor som mist sin arbetsför-
måga på grund av svår sjukdom 

Borgarna backar! 
eller skador från ett hårt arbetsliv.

– De 1,7 miljarder kronor som 
regeringen har sparat under 2007 
är för övrigt exakt samma sum-
ma som förmögenhetsskatten 
har sänkts med under samma tid. 
Tydligare än så kan inte regering-
ens fördelningspolitiska ambitio-
ner beskrivas!

Men nu har den borgerliga 
regeringen till slut backat och 
lovar att återställa pensionsrätten 
till de 93 procent som gäller enligt 
fempartiöverenskommelsen från 
1994 om ålderspensionerna. I det 
pressmeddelande som gick ut för-
sta veckan i november lindas åter-
ställaren in i diverse vackra ord. 
I själva verket insåg nog reger-
ingen att de hade målat in sig i ett 
hörn.

Socialdemokraterna har under 
hela året pekat på att försämring-
en är ett solklart brott mot pen-
sionsöverenskommelsen. Vad 
skulle det då vara för mening med 
att utreda förutsättningarna för 
en ny bred uppgörelse (om framti-
dens socialförsäkringar) tillsam-
mans med en regering som bryter 
det förra avtalet så fort som de fått 
regeringsmakten? 

procent av den sjukpenning-
grundande inkomsten.

Rätt för alla arbetsgivare som 
vill att begära sjukintyg från förs-
ta sjukdagen.

Socialförsäkringsnämnderna 
avskaffas och därmed en viktig 
del av insynen i socialförsäkrings-
systemet. (Se separat artikel om 
den nya beslutordningen för 
bland annat sjuk-/aktivitetsersätt-
ning och arbetsskadelivränta på 
sidan 30–31).

1 JULI 2008

Regeringen planerar att riksda-
gen före årsskiftet ska fatta prin-
cipbeslut om försämringar som 
planeras till den 1 juli 2008:

Stegvis sänkning av sjukpen-
ning.

Ny skärpt prövning av arbetsför-
mågan.

Ny så kallad minskningsregel.
Detaljer om de planerade för-

sämringarna finns på www.alla.
lo.se/zino.aspx?articleID=10986.

FÖRDELNING TILL DE RIKA

Den borgerliga regeringens för-
delningspolitik ger till de rika:

När fastighetsskatten blir en 
avgift på högst 6 000 kronor om 
året, är vinnarna de med de dyras-
te, finaste villorna i de »bästa« 
lägena. De flesta andra betalar 
nästan lika mycket som förr och så 
tillkommer en ränta på 0,5 pro-
cent som ska betalas på uppskovs-
belopp, även på »gamla« sådana.

Förmögenhetsskatten avskaffas 
helt, retroaktivt från och med 
2007. Denna skattesänkning del-
finansieras med att avdraget för 
privat pensionssparande sänks till 
12 000 kronor per år från dagens 
drygt 20 000.

Fler möjligheter att göra pigav-
drag. Från årsskiftet får man göra 
avdrag även på förmånsvärdet av 
hushållsnära tjänster som någon 
annan, till exempel arbetsgiva-
ren, har betalat. 
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Tomas Eneroth är socialdemo-

kraternas talesman i socialför-

säkringsfrågor. Det är mycket 

tack vare hans agerande i riks-

dagen som regeringen till slut 

tvingats backa från sin försäm-

ring av förtidspensionärernas 

pensionsrätt.

T
omas Eneroth är naturligt-
vis glad över segern i denna 
fråga – men samtidigt både 

arg och oroad över den borgerli-
ga regeringens fortsatta försäm-
ringar. Allt kommer en eventuell 
socialdemokratisk regering inte 
att kunna återställa – men princi-
pen om en generell och solidariskt 
finansierad välfärd står fast.

Det låter ju fint och vi har hört 
orden förr i högtidstalen, men vad 
betyder de i praktiken? Och var-
för är det så tyst från socialdemo-
kraterna om socialförsäkringsfrå-
gorna?

– Nja, tyst skulle jag väl inte 
säga att det är, svarar Tomas Ene-
roth, men området uppfattas nog 
som rätt »tekniskt« och har där-
för svårt att få genomslag i medi-
erna. Det är så mycket annat, mer 
lättfattligt och lättdebatterat, som 
konkurrerar om utrymmet. Sam-
tidigt ska sägas att det är flera år 
kvar till valet 2010, och att partiet 
behöver den här tiden för att utar-
beta en politik som håller också 
för framtiden.

Att socialförsäkringsfrågorna 
innehåller många »teknikaliteter« 
och därmed kan vara svårgrepp-
bara för medierna visas tydligt av 
pensionsfrågan. Den stora gläd-
jande nyheten om återställaren 
fick några notiser men överflyg-
lades rejält av den massiva rap-
porteringen och debatten kring 
en viss moderat statssekreterares 
utekväll.

Men det fackliga engagemang-
et ska inte begränsas av medi-
as rapportering eller tystnad. 
Nu, mer än någonsin, gäller det 
att fackliga försäkringsrådgiva-
re sprider kunskaper och håller 
debatten levande på arbetsplat-
serna.

FLER FACKLIGA TILL RÅDSLAGET!

Tomas Eneroth vill gärna göra 
reklam för de pågående socialde-
mokratiska rådslagen. Ett av dem 
handlar om välfärden, inklusive 
socialförsäkringar och allmänna 
pensioner. Tomas, som själv har en 
facklig bakgrund, tycker att det är 
viktigt att så många fackligt akti-
va som möjligt deltar i rådslaget.

– Nu formar vi framtidens poli-
tik! Och den här gången har vi tid 
och utrymme att göra det såsom 
arbetarrörelsen traditionellt har 
gjort, genom att lyssna på med-
lemmar och sympatisörer. Men 
det ställer krav på oss alla, även 
på dem som är kritiska och kny-
ter näven i byxfickan, att göra sina 
röster hörda.

– Du frågade vad principen om 
en generell och solidariskt finan-
sierad välfärd betyder i prakti-
ken. Ja, det är en av de saker som 
rådslaget ska ge underlag till. Två 
saker är viktiga, tycker jag: Män-
niskan ska sättas framför syste-
met. Det är det första. Det andra 
är att systemet, hur det än kom-
mer att se ut i framtiden, måste 
ha stark legitimitet både hos de 
enskilda människorna och hos 
parterna på arbetsmarknaden.

Till dem som deltar i socialde-
mokraternas rådslag om välfär-
den har Tomas Eneroth ett råd: 
Skäms inte för era åsikter och 
huka inte, utan säg vad ni tycker. 
»Så vill jag att välfärden inklusive 
socialförsäkringarna ska fungera 

för mina barn och barnbarn«, är 
en bra utgångspunkt.

OMSTÄLLNINGSTRYGGHET

Socialförsäkringssystemets syf-
te är stöd i omställningen, anser 
Tomas Eneroth. Vi har försäkring-
ar som är tänkta att ge inkomst-
trygghet.

Två exempel: Sjukförsäk-

»Människan måste 
gå före systemen«

Tomas Eneroth

ARBETE Riksdagsledamot för 
socialdemokraterna, partiets ta-
lesman i socialförsäkringsfrågor

ÅLDER 40 år

TIDIGARE ARBETSLIV Metallar-
betare på Hammarstedts i Växjö 
(nuvarande Autoliv)

FACKLIG BAKGRUND IF Metall, hu-
vudskyddsombud och ledamot av 
klubbstyrelsen på Hammarstedts

FAMILJ Fru och barn

BOR Växjö

GÖR PÅ FRITIDEN Spelar trumpet i 
Kosta Musikkår

SENAST SEDDA FILM Little Miss 
Sunshine

SENAST LÄSTA BOK Jens Orback: 
Medan segern fi rades. En bok om 
min mamma.

BRINNER FÖR Människor som slits 
ut i arbetslivet – rättvisa för dem 
som drabbats och ett stopp för 
dåliga arbetsmiljöer så att alla 
kan gå i pension oskadade.
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ringen ska stödja när man går 
från frisk till sjuk och sedan tillba-
ka till arbetet. Arbetslöshetsförsäk-
ringen ska stödja när man går från 
arbete till arbetslöshet och tillba-
ka till arbete. I båda fallen behövs 
ett större ansvarstagande från 
arbetsmarknadens parter. Det är 
till exempel inte alldeles säkert att 
Försäkringskassan är rätt instans 
för att hantera rehabiliteringsfrå-
gorna.

– En bred uppslutning från fack 
och arbetsgivare är en del av för-
utsättningen för att vi ska fort-
sätta ha ekonomisk trygghet i 
omställningen. Om både sta-
ten och arbetsmarknadens par-
ter skulle samverka på ett tydliga-
re sätt, så ökar också möjligheter-
na att alla som har arbetsförmåga 
också får arbeta.

Exakt hur det ska gå till, finns 
det inga färdiga förslag till. Men 
Tomas Eneroth ser alltså en tre-
partssamverkan mellan arbets-

marknadens parter och staten 
framför sig. Parternas bidrag skul-
le kunna vara ett omställningsav-
tal där rehabilitering ingår.

PARTERNA ÄR NYCKELN

Betyder det att du anser att man 
ska lyfta ut delar av socialförsäk-
ringssystemet och lägga över på 
parterna?

– Nej, egentligen inte. Ett sam-
manhållet generellt socialförsäk-
ringssystem är både rättvist och 
ekonomiskt rationellt, eftersom 
kostnaderna blir lägre om risker-
na utjämnas på hela befolkning-
en. Vi har dessutom som politiker 
ett ansvar inte bara för dem som 
är inne på arbetsmarknaden utan 
också för dem som av olika skäl 
står utanför.

– Men arbetsmarknadens par-
ter är nyckeln ändå, eftersom de 
så att säga förfogar över jobben. 
Jag återkommer till hur viktigt 
det är att socialförsäkringssyste-

met uppfattas som legitimt av par-
terna, att det känns som »vårt sys-
tem«.

– Därför är det dubbelt olyck-
ligt att den borgerliga regeringen 
avskaffat försäkringsdelegatio-
nerna och tänker avskaffa social-
försäkringsnämnderna. Socialde-
mokraterna vill försöka hitta en 
modell för ett starkare inflytande 
för förtroendevalda, till exempel 
från parterna.

Tomas Eneroth tycker inte att 
det är rätt väg att slå ihop sjuk-
försäkring och arbetslöshetsför-
säkring som man gjort i Norge. 
Däremot borde vi försöka hitta en 
gemensam ingång för de försäk-
rade och en lokal/regional modell 
för demokratisk insyn och infly-
tande. Inflytandet för förtroende-
valda bör utvecklas, inte avveck-
las som regeringen vill.

RÄTTEN TILL ETT GOTT BEMÖTANDE

Vi samtalar vidare och återkom-
mer till legitimitetsfrågan. Tomas 
Eneroth vill att socialdemokra-
terna ska gå till val på ett social-
försäkringssystem som kan upp-
fattas som legitimt av hela befolk-
ningen.

– Här har vi dels det gamla pro-
blemet med att folk hamnar »mel-
lan stolarna« (för frisk för sjukpen-
ning, för sjuk för a-kassa), dels rena 
bemötandefrågor, säger Tomas 
Eneroth. En gemensam ingång 
till exempelvis sjukförsäkring 

Visst kan moderater hoppa av och bli sossar
Sundbyberg, är Stockholmskommu-
nen där moderaterna Michael Spira 
och Arne Wijkman tröttnade på den 
borgerliga politiken och gick över till 
socialdemokraterna. Motiveringen, 
som den framfördes i en debattarti-
kel av den 9 augusti 2007 i Svenska 
Dagbladet känns onekligen väldigt 
aktuell också i rikspolitiken:

»Inom moderaterna i Sundbyberg 
har det länge inte varit möjligt att dis-
kutera viktiga frågor under demokra-

tiska former. De stora frågorna har 
beslutats av ett fåtal, över huvudet 
på oss andra. Efter alla ledarav-
hopp/-avsättningar råder det led-
ningskaos inom moderaterna, som 
negativt har påverkat den förda poli-
tiken. Det går inte att kombinera ett 
inre kaos med en ansvarsfull politik. 

De stora ledningsproblemen inom 
moderaterna och alliansen gör att 
vi för sundbybergarnas bästa väljer 
att gå över till socialdemokraterna.«

Michael Spira, 

tidigare m – nu (s)

Arne Wijkman, 

tidigare m – nu (s)

Vi har från politiskt håll underskattat spräng  -

 kraften i att många känner sig illa behandla-

de, ja rent ut sagt kränkta av handläggningen

på Försäkringskassan, arbetsförmedlingen

eller inom sjukvården. Man ska inte behöva

ha advokat med sig till Försäkringskassan.

Rätten att bli korrekt bemött ska fi nnas ändå.«
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Panelen:  
RONNY FRITHIOF 

»Gärna medalj, 
men först en 
rejäl pension«, 
så gick snacket 
när ATPn skulle 

införas i slutet av 50-talet. 
Motståndarna då var Höger-
partiet som idag bytt namn 
till Moderaterna, eller Det 
Nya Arbetarpartiet. En ulv i 
fårakläder. Olika namn men 
samma värderingar.

Jag tycker det är skamligt 
att räkna ner pensionerna 
för alla de människor som 
slitit ut sig för att Djurs-
holmsdirektörerna ska få 
sitta med feta bankkonton 
som de slipper skatta för. 
Varför kan inte vi arbetare 
också få ha en någorlunda 
trygg ålderdom? Tack Tomas 
Eneroth som slagits mot 
borgerligheten så att de som 
byggde Välfärdsstaten Sve-
rige även får njuta frukterna 
av slitet! Varför ska det vara 
så svårt att respektera män-
niskor, speciellt människor 
som har det svårt? 

Jag blev själv arbetslös 
i mars 2005 och besökte 
arbetsförmedlingen i Hud-
dinge. Vid själva inskrivning-
en blev jag korrekt bemött av 
en trevlig Af-representant. 

Två veckor senare när 
jag var på det obligatoriska 
informationsmötet kom 
förnedringen i form av en 
ruskigt dominant Af-repre-
sentant som klart och tydligt 
markerade att vi arbets-
sökande minsann skulle 
göra som vi blev tillsagda. 
Annars skulle hon minsann 
informera respektive a-
kassa så vi blev avstängda. 
Hela mötet gick ut på att 
som arbetslös ska du inte 
ifråga sätta något som ar-
betsförmedlingens personal 
hittar på.

och arbetslöshetsförsäkring – och 
insyn från förtroendevalda i sys-
temet – skulle kunna motverka att 
människor hamnar helt utanför.

– Vi har från politiskt håll syss-
lat för mycket med ersättningsni-
våer och tekniska modeller och 
underskattat sprängkraften i att 
många känner sig illa behandla-
de, dåligt bemötta, ja rent ut sagt 
kränkta av handläggningen på 
Försäkringskassan, arbetsför-
medlingen eller inom sjukvården.

Man ska inte behöva ha advo-
kat med sig till Försäkringskas-
san, säger Tomas Eneroth. Rätt-
ten att bli korrekt bemött ska fin-
nas ändå.

LÅGT I TAK

En annan viktig fråga som rör 
legitimiteten är inkomstbortfalls-
principen. Allt fler slår i inkomst-
taken, inte minst i akassan men 
även i sjukförsäkringen. För alla 
med inkomst över taket (som i 
sjukförsäkringen är cirka 25 000 
kronor per månad och i a-kas-
san 18 700 kronor per månad) blir 
ersättningen inte 80 procent utan 
i många fall betydligt lägre.

För de arbetslösas del har de 
låga ersättningarna lett till kom-
pletterande försäkringar. Nume-
ra finns inkomstförsäkring inom 
i stort sett alla akademikerför-
bund, flertalet tco-förbund och 
numera också en del lo-förbund.

– Jag är orolig för en utveckling 
där de fackliga organisationerna 
förhandlar fram egna trygghets-
paket, säger Tomas Eneroth. Jag 
förstår att det är fackligt rationellt 
att exempelvis teckna inkomst-
försäkring, men i förlängningen 
urholkar det legitimiteten hos det 
generella system som vi alla ändå 
ytterst vill ha.

Kommer socialdemokrater-
na alltså att gå till val på höjda 
inkomsttak? Tomas Eneroth sva-
rar att partiet redan lovat höjda 
tak i a-kassan. I sjukförsäkringen 
skulle ett höjt tak till 10 prisbas-
belopp (cirka 34 000 kronor per 

månad nästa år) kosta cirka 700 
miljoner kronor.

– Vi vill återställa den nivån 
som ju den förra (s)-regeringen 
införde. Ett generellt system bör 
ju ge inkomstkompensation till så 
många som möjligt. I dag, med de 
överskott som finns i statsbudge-
ten, skulle det gå. Men det är som 
sagt långt till nästa mandatperi-
od. Om vi vinner, måste vi se vad 
det är för situation då.

PRESSA BORGARNA LOKALT!

Innan vi skils åt, går vi igenom 
några av de nya försämringar 
för löntagarna som den borgerli-
ga regeringen vill driva igenom i 
riksdagen före den 20 december 
och sedan till våren. Tomas Ene-
roth sitter själv i riksdagen och 
träffar borgarnas riksdagsleda-
möter varje dag.

– Jag har väldigt svårt att tro 
att alla dessa, ens alla moderater-
nas riksdagsledamöter, känner sig 
bekväma med hela den borgerli-
ga politiken. Många av regering-
ens förslag är ju sådana som kraf-
tigt försämrar vardagen för deras 
grannar, vänner, före detta arbets-
kamrater och andra på hemorten.

Egentligen räcker det med 
att några stycken av de borger-
liga skulle bryta »allianslinjen« 
i en omröstning för att förslaget 
ska falla. Det skiljer sju mandat i 
riksdagen mellan det borgerliga 
blocket (m+fp+c+kd) och social-
demokraterna samt (v) och (mp).

– Det skadar ju inte att »våra« 
partivänner, sympatisörer – ja 
kort och gott alla som vill ha ett 
rättvisare samhälle, inte minst 
alla fackligt aktiva – sätter lite 
press på »sina« borgerliga riks-
dagsledamöter lokalt. Ring dem! 
Mejla eller skriv till dem! Tala om 
vad ni tycker!

Nu är det visserligen väldigt 
hård press på de borgerliga att 
rösta för alla regeringsförslag. 
Partierna gör sitt yttersta för att 
hålla ihop regeringen. Men man 
vet ju aldrig. 
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san. Alla detaljer i den nya besluts-
modellen är inte klara när tid-
ningen trycks, men huvuddragen 
är klara.

Helt klart är att nedläggning-
en av socialförsäkringsnämnder-
na är tänkt att vara definitiv. Inga 
ärenden ska ligga kvar, utan de 
som nämnden inte hunnit fatta 
beslut i överförs till tjänsteman-
nabeslut på Försäkringskassan.

SÅ BLIR KÖRSCHEMAT

Återigen: Detta skriver vi med 
reservation för ändringar (och för 
att regeringen kanske kommer på 
bättre tankar och tar tillbaka ned-
läggningsförslaget).

1. En utredare på Försäk-
ringskassan utreder den 

försäkrades begäran om till 
exempel sjukersättning eller liv-
ränta. Om den försäkrade vill 
kan hon/han få träffa utreda-
ren. Det som tidigare kallades 
»föredragnings-pm« med förslag 
till beslut ska inte finnas läng-
re, utan utredaren skriver ett så 
kallat missiv som den försäkrade 
ska kunna yttra sig över.

2. Sen skickas missivet 
vidare inom Försäkrings-

kassan till en föredragande, 
som kvalitetssäkrar utredning-
en och skriver en sammanfatt-
ning.

Socialförsäkringsnämnde

blir, beror på hur förvaltningen 
gått. Men – allt annat lika – inne-
bär de högre premierna att var 
och en får mer pengar att placera.

För dig som är försäkringsråd-
givare kommer 2008 i många 
avseenden att bli ett »pensions-
år«. Nya Avtalspension saf-lo 
innehåller flera nyheter som det 
är viktigt att du informerar dina 
arbetskamrater om.

Så även om du kört pensionsin-
formation under hösten 2007, är 
det dags att ta nya tag direkt efter 
årsskiftet!

MER INFORMATION FÖRE JUL

När denna artikel trycks är det 
ännu inte klart med vilka för-
valtare som får LO:s och Svenskt 
Näringslivs förtroende att skö-
ta förvaltningen av Avtalspen-
sion saf-lo. Listan över valbara 
förvaltare för traditionell försäk-
ring respektive fondförsäkring 
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Försäkringsrådgivare! Den här 

nyheten är viktig för medlem-

marna.

H
ittills har beslut om bland 
annat sjuk- och aktivitets-
ersättning, arbetsskadeliv-

ränta, handikappersättning och 
assistansersättning fattats av 
socialförsäkringsnämnd. Nämn-
derna, en i varje län, har haft sju 
ledamöter. Fem har utsetts på för-
slag av politiska partier och två 
på förslag av arbetsmarknadens 
parter. Dessa nämnder läggs san-
nolikt ned vid årsskiftet (riks-
dagsbeslut väntas i december). 
I stället ska alla beslut fattas av 
tjänsteman på Försäkringskas-

De nya försäkringsvillko-

ren för Avtalspension 

SAF-LO börjar 

gälla vid årsskiftet. 

Förutsättningen är 

att de nya villkoren 

tagits in kollektivav-

tal, och det har skett 

på de allra fl esta 

avtalsområden som 

har Avtalspension 

SAF-LO. 

D
e nya villkoren ger högre 
pensioner för alla och inne-
bär i korthet att lo:s privat-

anställda äntligen får en avtals/-
tjänstepension som är likvärdig 
med tjänstemännens.

Hela Avtalspension saf-lo är 
fortfarande individuell. Det bety-
der att var och en själv väljer för-
valtare och pensionsform. Hur 
hög den slutliga ålderspensionen 

Nya Avtalspension  S
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3. Sammanfattningen och 
andra handlingar i ärendet 

går till beslutsfattaren (som ock-
så är en Försäkringskassetjänste-
man). Beslutsfattaren får några 
dagar på sig att läsa in sig på ären-
det och sen träffas föredragande 
och beslutsfattaren för att gå ige-
nom ärendet.

4. Beslutsfattaren fattar 
beslut och skickar det till 

den försäkrade.

Nya omprövningscentra inrättas
Om den försäkrade är missnöjd 
med beslutet, kommer det att stå 
i beslutet att hon/han ska begära 
omprövning hos Försäkringskas-

sans omprövningscenter som är 
en kommande ny funktion på För-
säkringskassan.

När detta skrivs och trycks 
finns de inte ännu, men tanken 
är att det ska finnas ett ompröv-
ningscenter i Stockholm och ett i 
Jönköping.

MÖJLIGHET ATT ÖVERKLAGA

Om den försäkrade efter ompröv-
ningscentrets beslut fortfarande är 
missnöjd, kan hon/han överklaga 
till länsrätten och så vidare. (Läs 
mer i LO:s Grundbok för försäk-
ringsrådgivare i kapitlet »Överkla-
ga«. Från och med länsrätten blir 
det inga förändringar i körschemat 
för överklaganden.) 

derna skrotas

Den 1 december 2007 öppnar 

den nya webbadressen 

www.medlemskvart.lo.se 

S
idan är ytterligare ett verktyg 
för LO-förbunden att nå alla 
de medlemmar som inte har 

en »egen« försäkringsrådgivare. 
Den som vill ha en medlems-

kvart, fyller i namn och andra 
kontaktuppgifter, inklusive vilket 
förbund man tillhör.

Anmälningarna skickas till res-
pektive förbundsavdelning, som 
ansvarar för att en försäkrings-
rådgivare kontaktar medlemmen. 
Det kan göras som en central akti-
vitet på avdelningen – eller genom 
att du som är försäkringsrådgiva-
re får uppdraget att kontakta och 
genomföra medlemskvarten.

Om du är rådgivare på en 
arbetsplats, ska du naturligtvis 
köra medlemskvartar regelbun-
det med medlemmarna. Det kan 
hända att någon som anmäler sig 

via webbsidan inte är medlem. 
Medlemskvartsbokningen är ju 
öppen för alla. Om du får den per-
sonen som kontaktuppdrag, bör-
jar du självklart med att värva 
henne/honom som ny medlem!

Varje förbund och avdelning 
bestämmer själv hur man ska job-
ba med anmälningarna. Du kom-
mer att få mer information från 
ditt förbund/avdelning. 

Vi återkommer självklart också 
här i tidningen Alla med mer infor-
mation och lägesrapporter. 

Boka medlemskvart!

www.medlemskvart.lo.se

n  SAF-LO
blir inte klar förrän strax före jul. 
Vi lägger ut information på www.
alla.lo.se så fort som vi vet mer!

LÄS SAMMANFATTNINGEN

En sammanfattande broschyr 
med de nya villkoren hittar du 
dock redan nu på www.alla.lo.se/
document/Villkor_avtalspension_
SAF-LO.pdf

Läs mer på alla.lo.se

Du hittar mer information på Alla-

webben från veckan före jul.

Om förhandlingarna mellan LO 
och Svenskt Näringsliv samt 
upphandlingsprocessen går som 
planerat, kommer vi att veta mer 
om 2008 års nyheter veckan 
före jul. 

Titta in på www.alla.lo.se då! 
Om du anmäler dig till Alla-web-
bens nyhetsbrev så får du ett mejl 
när nyheterna läggs ut.

Nya basbelopp för 2008

DET VANLIGA PRISBASBELOPPET

Det vanliga prisbasbeloppet för 
år 2008 blir 41 000 kronor
(en höjning med 700 kronor från 
2007, då prisbasbelopp varit 
40 300 kronor).

DET FÖRHÖJDA 

PRISBASBELOPPET

Det förhöjda prisbasbeloppet för 
år 2008 blir 41 800 kronor
(en höjning med 700 kronor från 
2007, då det förhöjda prisbasbe-
loppet varit 41 100).

INKOMSTBASBELOPPET

Inkomstbasbeloppet för år 2008 
blir 48 000 kronor
(en höjning med 2 100 kronor från 
2007, då inkomstbasbeloppet 
varit 45 900 kronor).
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möjligheten att uppnå sina livs-
drömmar. Välfärd får aldrig bli 
bara »frånvaron av ofärd«. Om till 
exempel folk »hamnar mellan sto-
larna« i systemen, är det ett teck-
en på att välfärden inte fungerar 
som den ska. Vi får aldrig sätta 
systemen före människan, säger 
Stefan Löfven.

Amela Hodzic tycker att poli-

D
et uttalade syftet är att lyfta 
på locket, öppna dörrar och 
släppa in fler synpunkter och 

idéer. Tidningen Alla har träffat 
två av de ledande politikerna i väl-
färdsrådslaget och de uppmanar 
alla fackliga att delta.

I sitt inledningsanförande på 
partiets framtidsdagar i novem-
ber beskrev Mona Sahlin det som 
att »taket nu är lyft i framtidsde-
batten« och att det som gäller är 
att »tänka nytt, fritt och stort«. 
Stefan Löfven och Amela Hod-
zic är två av dem som ingår i styr-
gruppen för välfärdsrådslaget.

Båda anser att det är oerhört 
viktigt att lo-förbundens med-
lemmar tar plats i rådslagsarbe-
tet. Det är ju de som drabbas hår-
dast av nedskärningar i exempel-
vis försäkringssystemen.

– Välfärd för mig är att alla har 

»Var med 
och skapa 
framtidens 
politik!«

tikens roll är att skapa förutsätt-
ningar för att människor ska kun-
na känna sig trygga och delakti-
ga. Socialdemokratin nådde inte 
ända fram under de senaste man-
datperioderna men grundvärde-
ringarna håller.

– Vi ska vara stolta över allt vi 
byggt upp. Och vi ska vara med-
vetna om att Sverige internatio-

ARBETE Förbundsordförande  
i IF Metall

ÅLDER 50 år

TIDIGARE ARBETSLIV Svetsare

FAMILJ Fru och två »bonusbarn«

BOR Stockholm

GÖR PÅ FRITIDEN Teater, bio, 

promenader – och fritidshuset i 
Örnsköldsvik

SENAST SEDDA FILM »Svarta 
nejlikan«, om Harald Edelstam i 
Chile 1973

SENAST LÄSTA BOK »Svinaläng-
orna« av Susanna Alakoski

BRINNER FÖR Rättvisa!

Stefan Löfven

Socialdemokraterna omprövar nu sin politik 

på bred front och gör det bland annat i form av 

rådslag. Alla intresserade, även icke-medlemmar, 

är välkomna att delta. Ett av fl era teman är välfärd. 
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nellt sett är en förebild på väl-
färdsområdet. Nu är det dags 
att titta framåt och hitta nya lös-
ningar som håller en lång tid 
fram-över – men utan att tap-
pa de grundläggande värdering-
arna.

Både Amela och Stefan försäk-
rar att socialdemokraternas pågå-
ende rådslag (och det kommande, 

under 2008) är på djupaste allvar. 
Partiet har blivit mer öppet och 
välkomnande.

– Alla är välkomna, inte bara 
politikerproffsen, säger Amela 
Hodzic. Det är tydligt att partiled-
ningen är beredd att lyssna och 
ta till sig nya idéer. Alla ska med 
i välfärden och därför är alla väl-
komna att delta. 

Så här gör du för att delta

Välfärdsrådslaget har en styr-
grupp på tio personer. IF Metalls 
förbundsordförande Stefan 
Löfven är ordförande tillsam-
mans med förra socialministern 
Ylva Johansson. Även LOs Irene 
Wennemo fi nns med.

Välfärdsrådslagets ingångssi-
da, med material och information 
om olika sätt att delta i rådslaget, 
fi nns på internetadressen www.
socialdemokraterna.se/Templa-
tes/Page____116440.aspx. Där 
fi nns bland annat ett 14-sidigt 
diskussionsmaterial.

Glöm inte bort att läsa LOs 
politiska underlagsrapport 
till LO-kongressen »Fler jobb, 
bättre jobb«. Där fi nns facklig 
inspiration till både välfärds-
rådslaget och socialdemokra-
ternas andra rådslag som alla 
intresserade är välkomna att 
delta i. LO-rapporten hittar du på 
www.lo.se/home/lo/home.nsf/
unidview/381E5ADE97D489F5C1 
2573680035B410/$fi le/Kon-
gress2008_1_utredning_webb.pdf

Du kan delta i rådslaget på fl era 
olika sätt: Skriva, chatta, skicka 
fi lmer, fylla i enkät och så vidare. 
Detta för att varje grupp och 
individ ska kunna välja sin egen 
ambitionsnivå och inriktning.

– Gör det som passar er och lägg 
ambitionsnivån så högt eller lågt 
som ni mäktar med. Huvudsaken 
är att alla synpunkter och goda 
idéer kommer fram, säger rådsla-
gets ordförande Stefan Löfven.

Den 25 januari 2008 avslutas 
rådslagets första del. Då ska alla 
svar, synpunkter, idéer, förslag 
vara inne. Mejla till valfard@sap.se 
eller skriv till Socialdemokraterna, 
Välfärd, 105 60 Stockholm.

Under våren 2008 kommer 
socialdemokraterna att genom-
föra seminarier runt om i landet 
kring rådslaget. Hösten 2008 går 
välfärdsrådslagets del 2 igång. 
Då vill man ha in mer konkreta 
förslag på olika områden, till 
exempel a-kassan, sjukförsäk-
ringen, rehabiliteringsfrågorna.

ARBETE Politisk sekreterare (s) 
i Malmö stad

ÅLDER 33 år

TIDIGARE ARBETSLIV Försäkrings-
tjänsteman Folksam, bland annat 
på fl erspråkiga rikskundtjänsten

FAMILJ Make och två söner

BOR Malmö

GÖR PÅ FRITIDEN Skriver, promene-
rar, umgås med mina barn

SENAST SEDDA FILM  »Höst i New 
York«

SENAST LÄSTA BOK »Maskros-
ungen« av Sandra Gustafsson

BRINNER FÖR Lika tillgång till 
 välfärd för alla!

Amela A Hodzic

Vi vill ha fl er 

fackliga röster i 

politiken! Stefan 

Löfven och Amela 

Hodzic uppmanar 

försäkringsråd-

givarna att delta i 

välfärdsrådslaget.
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»

ÅLDER 54 år
FAMILJ Gift för tredje 
gången, frun och hen-
nes son, två barn sen 
tidigare äktenskap, ett 
barnbarn
BOR I villa i Tullinge
FACKFÖRBUND Transport
FACKLIGA UPPDRAG 
Förbundsordförande, 
nyligen omvald. Har 
jobbat i förbundet i 25 år 
med olika uppdrag
UTBILDNING Jur kand, 
målare
ARBETSLIVSERFAR-

ENHET Målarlärling, 
lastbilschaufför, truck-
förare, jurist
FRITID Skogen, svamp-
plockning, musik, 
motorcykel
MOTION Raska prome-
nader periodvis
FILM Little Big Man och 
Gudfadern är favorit-
fi lmer
LÄSER Wilhelm Moberg, 
Gustav Fröding, August 
Strindberg
INSTRUMENT Spelar 
gitarr

Per Winberg

Per Winberg med sin ögonsten, 

en Honda Goldwing. Han 

har kört motorcykel i 30 år. 

»Att köra motorcykel ger mer 

frihetskänsla än att köra bil.«
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»Det krävs ett politiskt uppvaknande, att folk ser vilka 
krafter som motarbetar oss. Kapitalet vill ha otrygga 
människor, en stor klass av underbetalda tjänstehjon 
som ska förse medel-, överklass och industrin med 
billig arbetskraft«, säger Per Winberg, ordförande 
i  Tran sportarbetareförbundet. 

nära

 H ur vanligt är det med ideologiska dis-
kussioner på arbetsplatserna idag?

– Inte så vanligt. Facket måste ta 
initiativ till den ideologiska debatten 
och ta makten över ordet på arbets-

platserna. De fackliga företrädarna måste våga disku-
tera ideologi men många känner en osäkerhet och frå-
gar sig vad de har för mandat, förklarar Per Winberg.
Vad är det för budskap du vill ska föras ut bland 
arbetarna?

– Att det är genom kollektivavtal vi kan trygga väl-
färden för arbetarna. Men vi ska också ta den politis-

ka debatten om vad vi vill med vårt samhälle i stort. 
Det gäller att med alla medel mota bort kapitalets 
revansch.
Vad innebär det konkret?

– Att kämpa mot börsen, aktieägare och direktörer. 
Vad håller på att hända med sjukvård, äldrevård och 
skolan? Att få folk att tro att det ska bli bättre välfärd 
genom sänkta skatter är att föra svenska folket bakom 
ljuset. Hur kan vi få igång människors tänkande 
så att de ser sambanden? Vanligt folks enda förut-
sättning för ett bra och tryggt liv är att omfördela 
inkomsterna i samhället, säger Per Winberg.

Per Winberg

»Det krävs 

uppvaknande«
ett politiskt
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Pengarna får aldrig gå före liv och hälsa.«»
Hans 82-åriga mor var allvarligt sjuk och låg på 

sjukhus hela sommaren. Per Winberg berättar att han 
då gjorde nya upptäckter och fick en annan förståel-
se för personalens arbetssituation på sjukhuset och i 
hemtjänsten. 

– De har en fruktansvärd arbetssituation och räck-
er inte till. Jag har inget att klaga på när det gäller den 
medicinska vården men det var för lite av »varma sam-
tal«. Det behövs mer folk så att det blir en kvalitetsvård 
istället för kvantitetsvård. Idag sker vården på löpan-
de band, säger Per Winberg. 

Han anser att Kommunals medlemmar förtjänar 
högre lön. Men att de gjorde fel när de släppte tariff-
lönerna. Därför har de förlorat i lönebildningen på 
arbetsplatserna. Man kan inte kolla om folk har rätt 
lön när det är individuella löner. Transport kör därför 
inte med det systemet utan har genomgående tariff-
löner och lika påslag för alla. 

Sverige går bra men de flesta löntagare missgyn-
nas och har fått stå tillbaka under de senaste fem åren, 
menar Per Winberg.

– Jag är kritisk mot det inflytande industriavta-
let har fått för svensk lönebildning med en norm på 

10,2 procent. Transports avtal inom flyget till exem-
pel genererar mellan 14 och 17 procent, den norm som 
lo-förbunden ursprungligen var överens om. 

SVAGHETSTECKEN

Du säger att det krävs ett politiskt uppvaknande 
och att man måste få igång människors tänkan-
de. Socialdemokraterna har haft många år på sig 
att förankra sin ideologi. Hur vill du kommente-
ra det?

– Ett stort fel i det socialdemokratiska välfärdsbyg-
get har varit att man siktat in sig på att mätta magar-
na men missat själen. Vi har inte lyckats föra ideologin 
vidare och skapa nyfikenhet kring hur man kan påver-
ka genom facket och politiken. Nu är vi tillbaka i ett 
genuint klassamhälle. Vi var på väg bort från det men 
har istället fått ett nytt klassamhälle, ett två- tredjedels-
samhälle. Socialdemokraterna har inte orkat stå emot 
kapital-  och marknadskrafterna vilket är ett svaghets-
tecken, konstaterar Per Winberg.

Han tycker att socialdemokraterna sakta men 
säkert har svängt åt höger och glömt många männis-
kor på vägen. Det har blivit en allmän förskjutning av 

Rånen inom värdetransporterna har ökat 

dramatiskt. Här träffar Per Winberg vär-

detransportörerna Pia Eliasson(t.v) och 

Ann-Charlotte Nilsson (t.h) från Loomis. 

»Att utsättas för hot och våld i arbetet är inte 

acceptabelt«, säger Ann-Charlotte Nilsson, 

huvudskyddsombud på Loomis.
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värderingarna i samhället. Mot mindre medkänsla 
och mer »skyll-dig-själv«-mentalitet. De värderingar-
na har sakta smugit sig in hos folk i gemen. Vi har fått 
ett samhälle på väg mot ett hårdare synsätt som rase-
rar tidigare ideologiska värderingar. 

– Socialdemokraterna måste tillbaka till sitt 
ursprung, i modern tappning. Idag krävs det att man 
kan arbetarrörelsens historia för att vara trogen par-
tiet. Jag har alltid varit vänstersosse men om jag varit 
ung idag är det inte lika säkert att jag röstat på sossar-
na. Jag har vacklat och blivit förbannad genom åren 
när man glömt de grundläggande värderingarna, 
säger Per Winberg. 

Han har gjort en klassresa från uppväxten på 37 
kvadrat med utedass till ett modulhus i ett lugnt vil-
laområde utanför Stockholm. Dessutom har han tagit 
en akademisk examen, är jur kand. 

Efter att ha suttit av nio år i grundskolan tänkte han 
om och började på folkhögskola och fortsatte på Kom-
vux på kvällarna för att få gymnasiekompetens.

– Jag kommer från enkla förhållanden. Pappa var 
busschaufför och mamma ägde en liten tvätterifirma. 
Att göra den klassresan som jag gjort är inte möjligt 
idag. Det är verkligen hemskt. För att det ska vara möj-
ligt krävs det en ekonomisk uppbackning genom skat-
teintäkter och en bättre fördelningspolitik än den vi 
har nu. Man måste få en andra och tredje chans i livet 
men det får man inte längre. Det dras in pengar från 
Komvux och vuxenstudier, vissa utbildningar måste 
man betala för.
Hur har du blivit mottagen som akademiker i arbe-
tarrörelsen?

– Det finns en jantelag i arbetarrörelsen, en påbju-
den aversion mot skolning. Det är märkvärdigt efter-
som arbetarrörelsen har kämpat för utbildning, det 
har varit en av de stora målsättningarna. Man tror 
man ska bli väl mottagen men möts av misstro: Ska vi 
ha en akademiker som ledare? Den känslan har avta-
git med åren när man sett att jag inte är en svikare. Det 
är upp till bevis som gäller.
Menar du att den synen lever kvar inom arbetar-
rörelsen att universitetsutbildning är något sus-
pekt?

– En del ser inte att tillvaron är så komplicerad idag 
att det både krävs utbildning och erfarenhet för att 
möta motståndarna. Arbetsgivarsidan är välutbildad. 

BRODERN LEVDE I MISÄR

Medan Per Winberg pluggade på universitetet levde 
hans bror sitt liv på gatan, alkoholiserad och bostads-
lös. Något gick snett i 12–13 årsåldern. Båda bröderna 
var inblandade i en drunkningsolycka. Brodern för-
sökte rädda en pojke och kämpade hårt men fick ge 
upp när han var nära att stryka med själv. Han fick en 
hedersmedalj men tog väldigt illa vid sig av händelsen 

och gick på sjön, 14 år gammal. Två år senare kom han 
tillbaka med stora alkoholproblem.

– Sen gick det rakt utför. Han bodde på gator, här-
bärgen och i fängelser hela sitt liv. Min bror var i grund 
och botten en fin människa. Han diktade och spela-
de gitarr. Jag fick se den sociala misär han levde i och 
besökte honom på olika institutioner. Jag var i 30-
årsåldern sista gången vi träffades. Jag kämpade för 
honom och engagerade mig men det höll aldrig. Till 
slut tog jag ett beslut och gav upp. Jag kunde inte för-
störa mitt liv. Han måste vilja själv.
Var inte det ett svårt beslut?

– Jo, men när jag väl kom fram till beslutet kändes 
det som det enda rätta för mig och min familj.
Vad gjorde samhället?

– Han fick bra förutsättningar och det gjordes goda 
insatser genom socialen. Jag kan inte anklaga samhäl-
let för hans olycka. Nu har han varit död i två år. Han 
var bostadslös när han dog och han efterlämnade en 
plastsäck med lite grejer som jag fick ta hand om. Jag 
förstår att samhället gav upp. Han fick säkert tusen 
chanser men kunde inte ta tillvara dem. Det hade varit 
drägligare med ett institutionsliv än det liv han levde. 
Min mamma gav aldrig upp och hennes förklaring var 
bara att han är min son. 
Ni hade två olika strategier, du och din mamma, 
men ingen var framgångsrik. Vad återstår?

– Det är tragiskt med ett syskon vars liv tar en så 
trasslig väg. Genom en nära anhörig har jag fått insikt 
i ett system och en djupare erfarenhet av livet. Det 
har styrkt mig i min tro att man måste vara ödmjuk 
inför allt. Alla kan råka illa ut, rik eller fattig, svag 
eller stark. Och allt går inte med politik, man mås-
te vilja själv.

COWBOYMENTALITET

Om du ser på facket och ditt eget förbund vad är 
det för välfärd ni kan leverera till era medlem-
mar?

– Målet är att de kan känna sig trygga i sitt arbete 
men även när de blir av med arbetet så att de kan gå 
vidare i livet. Idag lever många i en hårt konkurrens-
utsatt situation. 

Det råder rena cowboymentaliteten i transportbran-
schen, menar Per Winberg. Transport var motstånda-
re till eu-anslutningen och alla faror de såg har besan-
nats enligt honom. Främsta skälet till motståndet var 
att man inte byggt upp system för öppna gränser och 
jämlika arbetsvillkor. 

– Våra arbetsgivare öppnar filialer i de nya med-
lemsländerna för att få billigare arbetskraft. Vi har 
ett låglöneproletariat inom eu. Jag skulle vilja se ett eu 
där människorna kommer i första rummet, inte kapi-
talet. Människor bara utnyttjas. De som säljer till läg-
sta pris får jobbet. Det beror på att det är för stora 
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skillnader i välfärdssystem, löner och arbetsvillkor 
mellan länderna. Man kan inte sätta ihop två osynkro-
niserade system utan vidare. De som får betala priset 
är löntagarna. Alla slåss med varandra om arbetstill-
fällen och bjuder under varandra så länge alla inte har 
kollektivavtal.

För Transports medlemmar har det fått stora kon-
sekvenser. De ser sina jobb försvinna. Att köra utrikes 
har alltid varit lite glamoröst i förhållande till övriga 
transporter. I mitten av 1980-talet fanns det cirka 1 000 
utlandschaufförer bland medlemmarna, idag 300.

RÅNEN HAR ÖKAT

Men den mest aktuella frågan för Transport under 
hösten har varit värdetransportrånen. Det har inte 
gått en vecka utan att nya rån rapporterats. Vid något 
tillfälle har en väktare även utsatts för fysiskt våld. 
Nu har det gått så långt att facket överväger att stop-
pa transporterna.

– Pengarna får aldrig gå före liv och hälsa, säger Per 
Winberg.

Han är kritisk till värdetransportbolagen som inte 
vill ta kostnaderna för att det ska bli säkrare system 
men det gäller även banker, handel och kunder. För 
tekniken finns till stor del. Kritiken gäller också poli-
sen. Problemen skulle kunna förebyggas med polis-
eskort vid vissa transporter men polisen säger att de 
inte har resurser.

Det talas ju mycket om att det handlar om insiders.
– Rånarna har lärt sig nya spelregler och kartlagt 

transporterna ännu bättre. De har god kännedom om 
transporterna. Att det är insiders inblandade kan man 
utgå ifrån men det behöver inte nödvändigtvis vara 
väktare utan kan lika gärna vara personer högre upp i 
hierarkin inom polisen eller i bankerna.
Rånen är den mest aktuella frågan. Vilken är 
annars fackets viktigaste fråga idag?

– Vi måste vara ute på arbetsplatserna ännu mer och 
tala om varför facket finns och vad vi står för. Medlems-
värvning är vår största uppgift nu, säger Per Winberg. 

Transport är det enda lo-förbundet som gått fram-
åt under 25 år i följd enligt Per Winberg. Men nu har 
även Transport tappat medlemmar, drygt 6 000 på ett 
år, och det är de sämst betalda som hoppar av i för-
sta hand. 

Per Winberg är övertygad om att bakslaget i Trans-
port, precis som i de andra lo-förbunden, beror på 
regeringens höjning av a-kassan.

– Ett tvärfackligt samarbete är nödvändigt. Vi har 
inte tillräckliga ekonomiska och personella resurser i 
varje förbund att vara ut så mycket som krävs. Vi har 
gått 15 miljoner back i Transport men får ändå inte spa-
ra på att vara ute utan måste prioritera om. Medlems-
värvning och förhandlingsverksamhet i första hand 
och mindre konferensande. 

Hur ska ni få med ungdomarna i facket?
– Det är en bra fråga men jag har inget bra svar. Vi 

har gjort försök men har svårt att hitta fackliga ung-
domsfrågor. Hur ska vi kunna förklara nyttan med 
facket för ungdomar? Det är lättare under svåra för-
hållanden men idag har alla en hyfsad välfärd. Ung-
domarna ser inte att det är fackföreningen som dri-
vit på i välfärdsfrågorna. Det finns en historielöshet 
på det här området, något skolan missat. Idag lyfter 
man fram jultomtar när man beskriver vad välfärd är, 
säger Per Winberg.

TREDJE ÄKTENSKAPET

Han har haft olika uppdrag i Transportarbetareför-
bundet under 25 års tid. Det har varit svårt att kombi-
nera uppdragen med privatlivet. Han är gift för tredje 
gången, har tidigare levt i två långa förhållanden och 
var tvåbarnsfar redan som 20-åring.

– Det här livet som jag levt innebär slitningar. Det 
blir för lite tid att ta hand om varandra. Det är den 
huvudsakliga orsaken till att mina tidigare förhållan-
den spruckit. Man känner en otillräcklighet både mot 
sin familj och mot arbetet. Tillvaron är så uppskruvad 
och hektisk. När man granskar sig själv på ett själv-
kritiskt sätt inser man att man vill något mer. Det blir 
många krockar i ett intensivt liv. Yrke och försörjning 
tar mesta tiden och det blir inte så mycket utrymme 
för annat. Det är ett mänskligt dilemma och gäller 
för båda könen. Jag upplever att kvinnor och män har 
samma problem i det avseendet.

Nuvarande hustrun är ögonläkare och forskare från 
Kina.

HUR TRÄFFADES NI?

– Jag träffade min fru på ett tåg mellan Stockholm och 
Malmö. Det låter banalt. Jag var på väg till Malmö och 
hon skulle hoppa av redan i Linköping. Jag satte mig 
mitt emot henne. Hon hade en massa konstiga bilder 
på ögon och jag frågade: Vad är det? Hon var ganska 
avvisande i början men jag ville inte avsluta kontak-
ten. Hon hade en attraktionskraft. Vi utväxlade i alla 
fall kort innan hon gick av tåget. Vi var särbor i tre år 
och bor nu ihop sen ett år.

Tillvaron har knappast blivit lugnare för Per Win-
berg under de senaste åren. Han blev Transports för-
bundsordförande år 2002 och blev omvald år 2007. 

– Att bli ordförande innebär att man växlar upp tem-
pot ytterligare men jag försöker att delegera. Både 
min fru och jag är uppfyllda av våra arbeten. Vi har en 
ambition att vara lediga under helgerna och få tid för 
varandra. Då åker vi motorcykel och äter lunch eller 
middag ute. Jag vill helst vara hemma när jag är ledig 
så det blir inte så mycket annat. 

 text. Kerstin Fredholm 

 foto. Leif Claesson
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En plats för refl ektion i 

ett annars hektiskt liv. Per 

Winberg på berget i sin 

trädgård i Tullinge utanför 

Stockholm. »Tidigare var 

jag mer tyngd av allvar och 

såg katastrofen när det 

uppstod problem men har 

med åren lärt mig att det 

mesta går att hantera. Idag 

känner jag mig trygg och 

lugn i själen«.
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»Äkta« fibromyalgi eller 
belastningsskada? 

Hej Lennart! Min fråga: Är 
det någon idé för mig att 
anmäla en arbetsskada? Jag 

har jobbat i lantbruk sen slutet av 
90-talet, mycket utomhus och i 
kyliga lokaler med både djur och 
maskiner. Det har varit stressigt, 
rätt mycket tunga lyft och ska-
dor. Är nu sjukskriven sedan näs-
tan två år tillbaka med diagnosen 
fibromyalgi.  Anna

Hej Anna! Diagnosen fi bro-
myalgi är en svår diagnos 
att få ersättning för. Om det 

dessutom är så att den står ensam, 
alltså utan andra diagnoser, så blir 
det än svårare.

Även om du har en belastnings-
skada och fi bromyalgi är det svårt. Vi 
brukar då försöka hävda att fi bromy-
algin har utvecklats som en följd av 
belastningsskadan. Detta förutsatt 
att belastningsskadan är tillräckligt 
omfattande och då inneburit stora 
förändringar i den dagliga tillvaron. 
Belastningsskadan i sig ska ju alltid 
prövas som arbetsskada.

Det allmänna svaret är med 
andra ord att det är svårt att få 
fi bromyalgi godkänd som arbets-
skada. Men jag brukar trots det 
aldrig avråda från att anmäla och få 
ärendet prövat. För då behöver du 
inte grubbla i framtiden på om du 
inte borde ha sökt prövning ändå. 
Inför din anmälan tycker jag att du 

ska försöka klarlägga en del saker.
En viktig fråga som du kan ställa 

till din läkare är om det verkligen 
är fi bromyalgi som du lider av. En 
del läkare är lite slarviga med att 
ställa denna diagnos och förstår 
inte vilka konsekvenser den kan ha 
ersättningsmässigt. Sök gärna en 
annan läkare och be om utredning 
och bedömning.

Det som du behöver känna till 
är att fi bromyalgi är en omtvistad 
diagnos. Vid fi bromyalgi ska man ha 

värk på fl era ställen i kroppen dvs 
knäveck, höfter och axlar, det vill 
säga i alla »kroppskvadranterna«. 
Ofta är det så att värk kan fi nnas 
i till exempel i övre kroppshalvan 
och kanske bara på en sida. Då är 
det inte fi bromyalgi utan mer troligt 
en annan typ av skada, exempelvis 
en belastningsskada,och kring 
vilken ett mer allmänt värktillstånd 
uppstått.

Då ska besvären prövas som 
belastningsskada och inte som 
fi bromyalgi.

Du använder ordet skador i ditt 
brev. Om du har råkat ut för ett all-
varligt olycksfall så kan fi bromyalgi 
uppstå efter och som en följd av 
detta. För att få Försäkringskassans 

accept för detta bör det då röra sig 
om en allvarlig skada.

Sammanfattningsvis: Försök ta 
reda på om det är en »äkta« fi bro-
myalgi och gör därefter anmälan. 
Det kostar ju inget att begära pröv-
ning. Bli dock inte nedslagen om 
Försäkringskassans prövning leder 
till avslag. Om det inte är en »äkta« 
fi bromyalgi är således förutsätt-
ningarna för godkännande större 
och om belastningsskada föreligger 
i samma område Så är även fallet om 
andra skador uppkomna i arbetet 
kan ligga bakom utvecklingen av 
fi bromyalgin.

 Hälsningar Lennart Stéen

Skadad av mögel på jobbet

Hej Lennart! Jag har arbetat 
i många år som städare på ett 
företag där det fanns mög-

liga lokaler. Men när jag blev rik-
tigt sjuk så jobbade jag inte där, 
utan på ett annat jobb med a tt 
lyfta tunga saker. Jag var trött 
och hängig innan och är hes i hal-
sen, men läkarna menade att jag 
fick ont i ryggen av lyften. Så jag 
fick inte godkänt för arbetsskada 
hos afa. Problemet är att på sena-
re år har jag drabbats av en massa 
svampinfektioner samt led- och 
nervvärk och en massa annat med 
magen och huden.

Kan jag pröva att anmäla 
arbetsskada igen, som svamp och 
mögelangrepp på huden och även 
inne i kroppen? Läkaren som 
behandlar mig vill inte skicka mig 
på utredning till yrkesmedicinsk 
klinik och menar att största pro-
blemet är att jag har fått ont i ryg-
gen av de tunga lyften.

 Felbedömd

råga lennart

Skriv till »Fråga Lennart« 

Alla, 105 53 Stockholm. 

Du kan också fråga Lennart Stéen, LO-TCO Rättsskydds arbetsskade-

expert, via Alla-webben på www.alla.lo.se.

?

Fråga Lennart Steén, Allas arbetsskadeexpert om 

arbetsskador och skadeanmälan. Lennart Stéen har 

arbetat i mer än 30 år på LO-TCO Rättsskydd med 

främst arbetsskadeärenden och skadeståndsrätt.

! Är det någon idé för 

mig att anmäla en 

arbetsskada?«

»

?
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Hej! Även jag tycker att det 
fi nns anledning att fundera 
över om du inte drabbats av 

samma sort besvär som drabbar 
arbetare i sågverk m m när de 
arbetar med fuktskadat virke med 
svampangrepp (»justerverkssjuka« 
är namnet för detta).

Vad jag förstår så är det den 
behandlande läkaren som motsät-
ter sig en prövning åt det hållet? 
Han vill inte heller remittera dig till 
närmaste yrkesmedicinska klinik.

Det bästa rådet är att du byter 
läkare och begär att den nya läka-
ren remitterar dig. Annars kan du 
själv kontakta den yrkesmedicinska 
kliniken och fråga om du inte kan 
»självremittera« dig dit. Berätta i så 
fall också hur besvärligt du har det. 
Det kan kanske förkorta väntetiden, 
som brukar vara längre om man 
remitterar sig själv än om en läkare 
skriver remissen.

Av ditt brev får jag den uppfatt-
ningen att du inte är sjukskriven 
eller i varje fall att Försäkringskas-
san inte kan pröva din rätt till 
arbetskadelivränta? Förutsättning 
för arbetsskadelivränta är ju att du 
gör en bestående inkomstförlust 
från dags dato i minst ett år. Om 
försäkringskassan godkänner ditt 
ärende så skickas ju handlingarna 
därifrån till AFA Försäkring.

Det viktigaste är hur som helst att 
du får snar vård för alla dina besvär, 
inte bara för ryggvärken. Även där-
för bör du överväga att byta läkare.

 Hälsningar Lennart Stéen

Hur anmäler jag skada?
– arbetsgivaren är död

Hej Lennart! Det här är en 
komplicerad situation men 
jag hoppas att du kan hjälpa 

mig. Jag råkade ut för ett olycks-
fall på jobbet förra hösten/vin-
tern men anmälde inte. Jag 
snubblade/halkade på grus i en 
trappa inomhus och slog knät rätt 
så illa i trappkanten, ingen sjuk-
skrivning men jag har fortfaran-
de ont. Nu har företaget lagts ned 

?

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 Ulla Lembergs nya fotobok »I Want you to know/Jag vill att du ska 

veta«! Ulla Lemberg är en av Sveriges mest kända dokumentärfotografer. 
Hon tacklar allt från sociala problem och mänskliga rättigheter till sam-
hällsutveckling. »Att fotografera är som att skriva med ljuset«, säger Ulla 

Lemberg. I många år valde hon att rikta sitt ljus mot de mest utsatta och 
osynliga människorna i världen, kvinnorna och barnen. Under senare tid 
har hon valt att spegla den positiva utveckling som skett i Sverige där 
pappor och män lever närmre sina barn än någonsin i historien. 
Fotoboken kostar 250 kronor inklusive frakt- och expeditionsavgift.

I WANT YOU TO KNOW/I WANT YOU TO KNOW/
JAG VILL ATT DU SKA VETAJAG VILL ATT DU SKA VETA

Bok, antal: 

Namn: 

Adress:

Postadress:

Telefon: 

E-post:

JA! Jag vill beställa fotoboken, »I Want you 
to know/Jag vill att du ska veta«

250250
KRONORKRONOREn fotobok med bilder ur Ulla Lembergs 

portfolio som består av fotografi er från 

över 80 länder under åren 1970–2007.

!
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på grund av ägarens dödsfall. 
Vi hade kollektivavtal men inget 
skyddsombud och det var bara jag 
och en till som var medlemmar i 
facket. Nu är jag rädd för att knät 
ska börja »spöka« i framtiden, så 
jag vill anmäla arbetsskada. Men 
på båda blanketterna krävs ju att 
både skyddsombud och arbetsgi-
vare skriver på. Vad ska jag göra?

 Bättre sent än aldrig, eller?

Hej! Inget hindrar att du själv 
på blanketten – arbetsska-
deanmälan - gör en anmälan. 

Skriv på anmälan att arbetsgivaren 
har avlidit och att skyddsombud 
saknades. Kontrollera dock med 
facket om det inte fanns ett regio-
nalt skyddsombud som hade ansvar 
för din arbetsplats? Hon/han bör i så 
fall skriva på arbetsskadeanmälan. 
Anmälan bygger dock på dina 
uppgifter om det nu inte är så att det 
regionala skyddsombudet råkade 
känna till din skada.

Mitt tips är att du letar bland 
arbetskamraterna ifall det är någon 
som känner till att du skadades eller 
som kan intyga att denna trappa 
städades dåligt och att det ofta 
fanns grus i den och som hade dra-
gits in med skorna från gården.

Du bör dock vara införstådd 
med att en arbetsskadeanmälan 
i ditt skadefall inte väger särskilt 
tungt vid en framtida prövning. 
Anledningen är då främst att du inte 
var sjukskriven för skadan – inte så 
mycket att ägaren avlidit och/eller 
att skyddsombud saknades. I och 
med att du inte blev sjukskriven 
torde det ligga nära till hands att 
man vid en prövning av framtida 
knäskada kan komma att anse 
att olycksfallet i trappan inte haft 
någon betydelse. Men visst ska du 
göra en 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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ETT ÅR 
EFTER 
VALET

Ökade klyftor
Försämrad arbetslöshetsförsäkring 
Höjd egenfi nansiering, sänkt tak, sänkt ersättning, 
skärpt arbetsvillkor, avskaffat studerandevillkor och 
slopade skatteavdrag för fack- och a-kasseavgiften.

Jobbavdraget
Arbetslösa, sjuka, pensionärer och föräldralediga 
får betala högre skatt än de som har arbete.

Försämrade socialförsäkringar 
Sänkt ersättning i sjuk- och föräldraförsäkringen, 
sänkt tak i sjukförsäkringen.

Försämrat anställningsskydd
Lagen om anställningsskydd, LAS, urholkas. I praktiken 
kan man vara tillfälligt anställd hos en och samma arbetsgivare 
under fl era års tid utan att det ger rätt till fast anställning.

Kraftiga nedskärningar i arbetsmarknadspolitiken 
Tusentals människor får minskade möjligheter till 
vidareutbildning eller praktik. 

Dumpad arbetsmiljö
Arbetslivsinstitutet har lagts ned och Arbetsmiljöverket 
får minskade anslag. Färre arbetsmiljöinspektörer leder
till sämre arbetsmiljö.

Skattesänkningar
Minskade skatteintäkter till staten gynnar främst de som är 
välbeställda och tränger undan välfärdsreformer för alla.
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