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Arbetslöshetsersättning för fackligt förtroendevalda 
 
Den våg av varsel och uppsägningar som går som en löpeld genom Sverige 
har många dimensioner. Vi befinner oss i en omfattande kris som har lett till 
att många redan blivit, och många fler kommer att bli arbetslösa. LO-
förbundens medlemmar drabbas hårt av arbetslösheten. LOs syn på 
krispolitiken och speciellt på arbetslöshetsförsäkringen och de försämringar 
som regeringen genomfört är väl kända för dig.  
 
Facket behövs mer än någonsin. Många fackligt förtroendevalda är 
engagerade i förhandlingar om uppsägning med arbetsgivaren och ska 
hantera den stora oro för att förlora jobbet som finns, både hos 
arbetskamrater och hos dem själva.  
 
Samtidigt är det så att regelverket inskränker möjligheterna att tillgodoräkna 
sig tid för fackliga förtroendeuppdrag vid beräkning av arbetslöshets-
ersättning. Regelverket har funnits länge, men problemet har förvärrats av 
de regeländringar som den borgerliga regeringen har genomfört, t ex 
förändringen av beräkningsreglerna för dagpenning och skärpt arbetsvillkor.  
 
Den som har förtroendeuppdrag på en annan arbetsplats än sin egen får 
oftast ersättning för förlorad arbetsförtjänst från facket i stället för lön. 
Särskilt på små arbetsplatser är det en naturlig del i det fackliga arbetet att 
vara förtroendevald för flera arbetsplatser. Men ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst för sådant fackligt arbete utgör inte grund för 
arbetslöshetsersättning och fackligt förtroendevalda riskerar att få en ännu 
lägre ersättning om han eller hon förlorar sitt arbete. Detta har nyligen 
bekräftats i domar, bland annat i länsrätten i Kronoberg som behandlat en 
överklagan från en fackligt förtroendevald kvinna som drabbats. 
 

Till 
Arbetsmarknadsminister 

Sven Otto Littorin 
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Problematiken kring arbetslöshetsersättningen för fackligt förtroendevalda 
är allvarlig. För den enskilde blir det ett ekonomiskt dilemma. Har jag råd 
att vara fackligt aktiv? Men det är också djupt problematiskt ur såväl ett 
demokratiskt som fackligt perspektiv. Den svenska modellen bygger på att 
det finns starka parter på arbetsmarknaden som kan mötas på olika nivåer. 
Hur ska vi kunna motivera medlemmar att ta fackliga uppdrag att företräda 
sina kamrater om de vet att de riskerar sin privata ekonomi?  
 
Samhället ska underlätta, inte lägga hinder i vägen, för anställda som är 
beredda att arbeta fackligt. Du lyfter själv ofta fram betydelsen av aktiv 
partssamverkan och att de fackliga organisationerna har en viktig roll i 
samhället. Som arbetsmarknadsminister har du möjlighet att visa det i 
praktisk handling. 
 
LO uppmanar dig och regeringen att ta initiativ till att förändra reglerna så 
att förtroendeuppdrag ligger till grund för ersättning från 
arbetslöshetsförsäkringen. 
 
 
Med hälsning 
Landsorganisationen i Sverige 
 
 
 
Wanja Lundby-Wedin 
LOs ordförande 
 


