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Facket i Almedalen den 29 juni – 2 juli 2009
Varmt välkommen till Facket i Almedalen. Det har blivit tradition att LO och LOs förbund finns på 
Hamnplan. Så också i år. Vi arrangerar seminarier och aktiviteter på en gemensam plats, i Restau-
rang Hamnplan 5 och lokalen Anton. 

Vi finns här för att opinionsbilda och skapa debatt kring frågor  som är viktiga för LO-förbun-
dens nära 1,6 miljoner medlemmar. 

Några av seminarierna som LO och förbunden erbjuder anknyter särskilt till den situation vi 
befinner oss i idag. Den djupa ekonomiska krisen har lett till att många löntagare drabbats av 
arbetslöshet eller av varsel om uppsägning. Många går omkring och känner en stark oro för att 
förlora jobbet. Allas rätt till arbete och kampen mot arbetslöshet har alltid stått högt på fackets 
dagordning. Den kampen är mer angelägen än någonsin. Men samtidigt som vi kämpar för fler 
jobb fortsätter kampen för bättre jobb.

När arbetsmarknaden sviktar, är det allra viktigast att se till att löntagarna går stärkta ur krisen. 
Vi brukar tala om trygghet i förändringen; en arbetslöshetsförsäkring som ger ett rimligt skydd mot 
inkomstbortfall och stöd för att lättare komma tillbaka i nytt jobb. I Sverige har vi alltid prioriterat 
aktiva insatser som utbildning och praktik för att förbättra individens möjligheter på arbetsmark-
naden och för att förbättra Sveriges möjligheter i den internationella konkurrensen när konjunktu-
ren vänder. 

Men idag ser vi en utveckling där tryggheten för löntagarna försämrats, samtidigt som arbets-
lösheten ökar. Behovet är stort av insatser för att vända utvecklingen och öka tron på framtiden. 

Som du ser när du tittar i vårt seminarieprogram erbjuder vi möjlighet att delta i och lyssna till 
inspirerande diskussioner om dessa och många andra viktiga frågor. Välkommen!

Wanja Lundby-Wedin

LOs ordförande
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Program för LOs seminarier i Almedalen
Alla seminarier är på Anton, Restaurang Hamnplan 5 i  Visby Hamn om inte annat anges.

Måndag 29 juni kl 08.30 – 10.00
Arbetsskadade går miste om  
miljoner!
arrangör: LO-TCO Rättsskydd AB
förtäring: Frukost serveras kl 08.00

innehåll: Antalet anmälda arbetsskador har sjunkit kraftigt. Arbetssjuk-
domarna har minskat med hälften på fyra år. Om de här siffrorna innebar att 
antalet arbetsskador minskade vore det glädjande. Men mycket talar för att 
skadorna inte anmäls, vilket betyder att många går miste om stora belopp i en 
tid när sjukförsäkringen blir allt sämre. Är det då hopplöst att få en arbetsskada 
godkänd? Nej, ny forskning gör att vi kan driva nya fall och de vi tar till domstol 
når vi ofta framgång i. Seminariet redovisar de senaste rönen gällande arbets-
skador, visar den stora ekonomiska betydelsen det har att få en skada godkänd 
och tar upp enskilda fall vi drivit.

medverkande: 
Mattias af Malmborg, förbundsjurist LO-TCO Rättsskydd AB
Linda Wallin, förbundsjurist LO-TCO Rättsskydd AB

Måndag 29 juni
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Måndag 29 juni kl 11.00 – 12.00
Välfärden efter krisen – hur får vi 
unga att välja välfärdsjobben?
arrangör: Kommunal
förtäring: Lunch

innehåll: Hur ser framtiden ut för välfärdsjobben efter finanskrisen? Vad krävs 
för att unga ska vilja jobba inom välfärden? Hur ska arbetsgivarna lyckas rekry-
tera arbetskraft? Facket i samtal med arbetsgivarnas representanter.

medverkande:
Ylva Thörn, ordförande Kommunal 
Håkan Sörman, vd Sveriges kommuner och landsting
Jonas Milton, vd Almega
Anna Thoursie, chefsekonom Kommunal
samtalsledare: Lena Josefsson, Rådhusgruppen

innehåll: Handeln är en av de branscher som tar störst ansvar för ungdomars 
sysselsättning, men räcker det? I krisens kölvatten har det i samhällsdebatten 
väckts förslag om lägre löner och försvagad arbetsrätt för unga. Kan såna dras-
tiska åtgärder verkligen öka sysselsättningen? Hur ser det idag ut på arbets-
marknaden för unga? Vad kan arbetsmarknadens parter göra? Vad behöver 
politiken göra?

medverkande:
Lars-Anders Häggström, ordförande Handelsanställdas förbund
Dag Klackenberg, vd Svensk Handel
Berit Högman, Socialdemokraterna 
Linnéa Björnstam, utredare Handelsanställdas förbund

Företrädare från det borgliga blocket

Måndag 29 juni kl 12.15 – 13.45
Hur ska unga få plats på framtidens 
arbetsmarknad?
arrangör: Handels
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Måndag 29 juni kl 14.30 – 15.30
Industri och tjänstesektor i samverkan 
skapar tillväxt
arrangörer: IF Metall och Hotell och 
Restaurang Facket

Måndag 29 juni kl 15.45 – 16.45
Är det fel med kunniga fackliga  
medlemmar?
arrangör: Runö folkhögskola

innehåll: Upplevelseindustrin skapar arbetstillfällen och stora intäkter till 
landet. Exempel på samverkan mellan industri och tjänstesektor är Glasriket i 
Kronobergs och Kalmar län som är en av de största turistattraktionerna i Sve-
rige. Vilka är utmaningarna och vilka möjligheter finns att stärka industrin och 
besöksnäringen?

medverkande:
Torsten Jansson, vd New Wave Group
Mats Hulth, vd SHR
Ella Niia, ordförande Hotell och Restaurang Facket
Stefan Löfven, ordförande IF Metall 
Anders Ferbe, vice ordförande IF Metall 
samtalsledare: Anders Jonsson

innehåll: Ska du gå på facklig kurs? Ledsen, men du har inte varit anställd 
tillräckligt länge för att få ledigt. Regeringen föreslår nu att du måste jobba 
minst sex månader innan du har rätt till ledighet för facklig utbildning. Samti-
digt satsar fackförbund stort på att erbjuda facklig introduktion till nyanställda. 
Dessutom har regeringen slutat betala för arbetslivsforskning och facklig utbild-
ning. Här finns ett mönster – eller är det bara några som ha otur när de tänker?

medverkande:
Therese Hulthén, andre ordförande Hotell och Restaurang Facket
Mikael Nilsson, ombudsman Industriavdelningarnas Samorganisation
samtalsledare: Jesper Bengtsson



6

Tisdag 30 juni kl 08.30 – 09.45
Arbetsmarknadspolitik i kristid 
arrangör: LO 
förtäring: Frukost serveras kl 08.00

innehåll: Hur lyckas vi bättre nu än på 1990-talet? Ett seminarium där LO-eko-
nomerna presenterar en rapport och arbetsmarknadspolitikens inriktning för att 
hantera krisen diskuteras. 

medverkande: 
Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande
Lena Westerlund, LOs chefsekonom
Thomas Carlén, LO-ekonom
Anna-Kristi Löfgren, LO-ekonom

Måndag 29 juni kl 17.00 – 19.00
Mingel/Medlemskväll
arrangörer: LO och LO-förbunden
lokal: Terrassen, Restaurang Hamn-
plan 5, Visby hamn

innehåll: Opinionsbildare och alla LO-förbundens medlemmar är välkomna till 
en trevlig mingelkväll med snittar, samtal och underhållning.

Tisdag 30 juni
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Tisdag 30 juni kl 11.00 – 12.00
Välfärd kostar – vem betalar? 
arrangörer: IF Metall och
Akademikerförbundet SSR
förtäring: Lunch

innehåll: Människors villkor förändras i grunden när jobb försvinner och den 
finansiella oron skakar en hel värld. Här hemma kan arbetslösa räkna med 
halverad inkomst. Inom industrin hotar stor arbetslöshet och kommunerna har 
mindre pengar att röra sig med.

medverkande: 
Stefan Löfven, ordförande IF Metall
Anders Lago, Socialdemokraterna, Kommunstyrelsens ordförande Södertälje 
Anders Rune, Teknikföretagen
Håkan Sörman, vd Sveriges Kommuner och Landsting
Christin Johansson, ordförande Akademikerförbundet SSR
samtalsledare: Bertil Jacobson

Tisdag 30 juni kl 12.30 – 14.00
Varför drar kvinnor det kortaste strået? 
– fast jobb, heltid och bra lön måste 
bli verklighet
arrangörer: Hotell och Restaurang 
Facket och Kommunal

innehåll: Fackförbunden Kommunal och Hotell och Restaurang Facket presen-
terar ny undersökning om synen på jobben inom service och omsorg.

medverkande:
Ylva Thörn, ordförande Kommunal
Ella Niia, ordförande Hotell och Restaurang Facket
Per Bardh, LOs avtalssekreterare. 
samtalsledare: Nisha Besara, Arenagruppen
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Tisdag 30 juni kl 14.30 – 15.30
Sverige behöver fler Almedalen
arrangörer: Hotell och Restaurang 
Facket och Socialdemokratiska  
riksdagsgruppen

Tisdag 30 juni kl 15.45 – 16.45
Har anställda någon yttrandefrihet?
arrangör: LO-TCO Rättsskydd AB

innehåll: Almedalsveckan stimulerar till demokratiska samtal mellan poli-
tiker, medborgare, näringsliv, myndigheter och olika intresseorganisationer. 
Almedalsveckan omsätter minst 20 miljoner kronor per år. Det finns inget i 
jämförelse likartat arrangemang i andra kommuner eller regioner i Sverige, 
Almedalsveckan är en framgångssaga i en expanderande näring, besöksbran-
schen. Sverige behöver fler Almedalen.

medverkande:
Carina A Elgestam, Socialdemokraterna, talesperson besöksnäringsfrågor
Therese Hulthén, andre ordförande Hotell och Restaurang Facket
Anna Hammarberg, Invest in Sweden
samtalsledare: Håkan A Bengtsson, Arenagruppen

innehåll: Yttrandefriheten skyddas i våra grundlagar. Det innebär att medbor-
garna gentemot staten är garanterade yttrandefrihet, att öppet få diskutera och 
ge uttryck för sina åsikter. Men vad gäller på jobbet? Kan man som anställd gå 
till pressen med nyheten att ens arbetsgivare bedriver brottslig verksamhet? El-
ler att arbetsgivaren har en urusel personalpolitik? Vid detta seminarium reder 
vi ut begreppen och går igenom relevant lagstiftning och rättsfall.

medverkande:
Sussanne Lundberg, förbundsjurist LO-TCO Rättsskydd AB
Anne Alfredson, förbundsjurist LO-TCO Rättsskydd AB
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innehåll: Var finns nyliberalerna idag? De som hävdar en åskådning som i 
huvudsak går ut på att staten bör begränsa sina ingripanden i samhället och 
näringslivet till ett minimum.

Har finanskrisen fått dem att ge upp sin ideologiska världsbild? Eller har de 
bara tillfälligt tystnat? Och leder detta till den goda statens nya tidevarv?

medverkande: 
Janne Rudén, förbundsordförande SEKO
Katrine Kielos, ledarskribent och debattör, Aftonbladet
Sanna Rayman, ledarskribent och debattör, Expressen
Göran Rosenberg, författare och journalist
samtalsledare: Bertil Jacobson

Onsdag 1 juli kl 08.30 – 10.45
Är nyliberalismen död?
arrangör: SEKO
förtäring: Frukost

Onsdag 1 juli
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Onsdag 9 juli kl 14.00 – 15.30
Efter huvudavtalet
arrangör: LO

innehåll: Trots att Svenskt Näringsliv lämnade huvudavtalsförhandlingarna har 
LO och PTK fortsatt sina diskussioner om viktiga gemensamma frågor. Men hur 
ser framtiden ut? Och vilka är de gemensamma frågorna?

medverkande: 
Per Bardh, LOs avtalssekreterare
Lars-Bonny Ramstedt, PTKs förhandlingschef
samtalsledare: Johanna Kronlid, chefredaktör Lag & Avtal

Onsdag 1 juli kl 11.00 – 12.30
Schysta villkor – rent spel för alla lag
arrangörer: Målarna, Byggnads, 
Elektrikerna
förtäring: Seminariet avslutas 
med lunch

innehåll: Seminarium om projektet Decent Work inför Fotbolls VM i Sydafrika 
2010 och EM 2012 i Polen/Ukraina.

Det ska råda rent spel på plan, men vilka villkor råder för dem som bygger 
arenorna, flygplatserna, vägarna och hotellen i samband med stora VM- och 
EM-spel? Byggnads, Elektrikerna och Målarna samarbetar i projektet Decent 
Work, som ska belysa arbetarnas situation på arenabyggen världen över.

medverkande: 
Hans Tilly, ordförande Byggnads
Jonas Wallin, ordförande Elektrikerna
Christer Wälivaara, internationell sekreterare Byggnads
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Onsdag 1 juli kl 14.15 – 15.15
Ett arbetsliv för alla  
– vilka steg tar oss närmare visionen?
arrangör: LO

innehåll: Hur skapar vi plats i arbetslivet för också dem av oss som inte kan 
prestera 100 procent? Sysselsättningsgraden bland personer med funktions-
hinder sjunker, visar ny statistik. Samtidigt har vi sedan ett år tillbaka en strikt 
sjukförsäkring som tvingar ut människor med ohälsa på en arbetsmarknad där 
kampen om jobben är hård. Under seminariet presenterar LO resultat ur en 
färsk undersökning som visar att tilltron till att få stöd och hjälp för att kunna 
arbeta sviktar.

medverkande:
Ulla Lindqvist, LOs vice ordförande
Veronica Palm, Socialdemokraterna, vice ordförande i Socialförsäkringsutskottet
Gunnar Axén, Moderaterna
Farbod Rezania, Svenskt Näringsliv
Ingrid Burman, ordförande Handikappförbunden, HSO
samtalsledare: Daniel Suhonen, redaktör tidningen Tvärdrag
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Onsdag 1 juli kl 15.30 – 16.30
Ger kultur makt?  
Möt tre olika erfaren heter från  
folklig kultur och kultur i arbetslivet
arrangörer: Runö folkhögskola och 
ABF Gotland

innehåll: Spelar det någon roll om och vilka böcker arbetare läser och skri-
ver? Är det viktigt att våga stå på en scen? Har några miljoner kronor till kultur 
i arbetslivet hit eller dit faktiskt någon betydelse? Möt tre kulturarbetare med 
mångårig erfarenhet av till exempel läsfrämjande projekt som ”Läs för mig 
pappa” och vägkrogsbibliotek, lokalt förankrad teater och andra verksamheter 
som stödjer kultur i arbetslivet och folklig kultur och samtala med dem om 
kulturens betydelse för individer, organisationer och samhällen.

medverkande:
Arne Andersson, regissör och dramatiker
Lena Kallenberg, författare
samtalsledare: Boa Ruthström, chef för tankesmedjan Arena Idé och initiativ-
tagare till ”Koalition för kulturdebatt”
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Torsdag 2 juli kl 09.45 – 10.45 
Barnpolitik i kristider  
– from förhoppning eller realitet?
arrangörer: LO och Unga Örnar
förtäring: Kaffe och bulle

Torsdag 2 juli kl 11.00 – 12.15
Facket och krisen i Baltikum  
– hur kan vi motverka krisens 
effekter 
arrangör: LO
förtäring: Lunch

innehåll: Arbetslösheten stiger, skyddsnäten brister, fattigdomen växer. När 
krisen slår mot de vuxna drabbas också barnen. 

Är det möjligt att investera i barns vardag och välfärd när arbetslösheten 
ökar, a-kassan försämras och mycket handlar om räntor och aktiemarknadens 
svängningar? 

medverkande:
Ulla Lindqvist, LOs vice ordförande
Fredrik Lundh, ordförande Unga Örnar
Iija Batljan, kommunalråd (s) i Nynäshamn
samtalsledare: Daniel Suhonen, redaktör tidningen Tvärdrag

medverkande: 
John Monks, generalsekreterare Europafacket
Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande
Marie-Louise Knuppert, LO Danmark
Harry Talliga, EAKL Estland

Torsdag 2 juli
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Torsdag 2 juli kl 13.00 – 14.30
Bloggare från USA:  
”Erfarenheter från Obamas valrörelse 
– och vår nya agenda”
arrangörer: Aktuellt i Politiken och 
Socialdemokraterna

Torsdag 2 juli kl 14.30 – 14.45
Aktion för höjt tak i A-kassan
arrangörer: LO, TCO och SACO
plats: Utanför Hamnplan 5

innehåll: Bloggar och sociala medier förändrar politikens förutsättningar. 
Lyssna till hur två av USAs mest kända progressiva bloggare själva utvärderar 
valrörelsen 2008. Vad kan andra lära? Hur förändras läget med Obama i Vita 
Huset? Och vad väntar runt hörnet i form av ny teknik - och nya valrörelser?
I samband med seminariet presenteras även ny, spännande statistik om ut-
vecklingen av ”netroots”, socialdemokratins progressiva bloggnätverk.

medverkande:
John Aravosis (USA), Americablog.com
Jane Hamsher (USA), Firedoglake.com
samtalsledare: Eric Sundström, chefredaktör Aktuellt i Politiken
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Måndag 29/6 kl 12.00 – 14.00
Billiga jordgubbar – vem betalar? 
arrangör: Kommunal
plats: Utanför Hamnplan 5

Måndag 29/6 kl 13.00 – 13.30
Vem betalar för ditt paradis?
arrangörer: Nätverket Schyst 
resande, Hotell och Restaurang Facket
lokal: Östersjötorget, Silon, Visby 
hamn

innehåll: Kom och ät schysta jordgubbar och diskutera villkoren för migreran-
de arbetskraft med Kommunals ordförande Ylva Thörn och Kommunals utredare 
Sofia Berglund.
 

innehåll: Kan vi resa för en bättre värld? Vad är det verkliga priset för våra se-
mesterparadis? Var och hur vi väljer att resa gör avtryck – i många fall är priset 
högt för lokalbefolkning och miljön. Samtal om ett schystare resande.

medverkande:
Therese Hulthén, andre ordförande Hotell och Restaurang Facket
Bodil Ceballos, Miljöpartiet  
samtalsledare: Marie Ende, LO-TCO Biståndsnämnd

Program för LO-förbundens övriga seminarier i Almedalen
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Måndag 29 juni kl 14.00 – 16.00 
Försvinner säkerhetslinan när  
svångremmen dras åt?
arrangörer: Byggnads och 
Bygg cheferna
lokal: Kapitelhusgården,
S:t Drottensgatan 8

innehåll: Förra sommaren krävde Byggcheferna tillsammans med Byggnads 
en nollvision för dödsolyckor i byggbranschen. I sommar fortsätter de båda sin 
gemensamma kamp för en bättre arbetsmiljö i byggbranschen genom att göra 
en djupdykning i såväl chefernas som byggnadsarbetarnas vardag på bygget. 
Särskilt fokus kommer att riktas på hur finanskrisen påverkar säkerhetsmedve-
tandet ute i verksamheten.

Bland annat kommer Byggnads och Byggcheferna att presentera en rapport 
om hur finanskrisen påverkar säkerhetsmedvetande.

medverkande:
Hillevi Engström Moderaterna, ordförande i arbetsmarknadsutskottet
Berit Högman Socialdemokraterna, vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet
Anders Danielsson, vd Skanska
Hans Tilly, ordförande Byggnads
Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna
John Aspendal, byggnadsarbetare
Företrädare för Byggcheferna
samtalsledare: Anders Öfvergård, ”Arge snickaren”
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Tisdag 30 juni kl 09.00 – 11.00
Är finanskrisen fackets fel?
arrangörer: 6F: Byggnads, Elektri-
kerna, Fastighets, Målarna, SEKO och 
Transport
lokal: Kapitelhusgården, 
S:t Drottensgatan 8

Tisdag 30 juni kl 11.00 – 12.00
Kamp för rättvisa
arrangör: Kommunal
lokal: Manifestation vid Restaurang 
Hamnplan 5, Visby hamn

innehåll: Från IT-krasch till subprime-krasch och viktiga händelser på vägen är 
bakgrunden. Och frågorna är: Vilka varningstecken fanns och vad gjorde facket 
då? Borde facket ha gjort mer för att stoppa kasinoekonomin och kvartalska-
pitalism? Nu när finanskrisen är ett faktum, diskuterar ekonomer och politiker 
vilka nya regler som kan hindra spekulationsekonomi och nya bubblor. Men 
vilken strategi ska facket välja? Av allt det som finns i den fackliga verktygslå-
dan - kan fackföreningsrörelsen använda förhandlingsvapnet, ägarmakten och 
representationen i bolagsstyrelserna?

medverkande:
Roland Spånt, nationalekonom och f d TCO-ekonom
Irene Wennemo, chef Arbetslivsenheten LO
Carina Lundberg Markow, ägaransvarig på Folksam
Ronny Wenngren, avtalssekreterare Elektrikerna
samtalsledare: Stefan Carlén, Förbundsekonom Handelsanställdas förbund

innehåll: En gång i veckan manifesterar Kommunal mot den borgerliga reger-
ingens politik. Parollen är ”Kamp för rättvisa”. Denna gång sker manifestatio-
nen i Almedalen. – Vi anser att den politik som regeringen för är orättvis. Den 
drabbar alla medlemmar i Kommunal, säger Ylva Thörn, ordförande Kommunal.
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Onsdag 1/7 kl 13.00 – 13.50
Sälj Sverige – presentation av nytt 
branschprogram för turism- och  
besöksnäringen
arrangörer: Hotell och Restaurang 
Facket och SHR 
lokal: Wisby Strand Congress & 
Event, Donnersgatan

innehåll:  Sverige lockar fler och fler besökare. Hur ska vi kunna utveckla 
turism- och besöksnäringen på bästa sätt? SHR och HRF lanserar gemen-
samt branschprogram för turism- och besöksnäringen. Debatt om behovet av 
branschprogram och dess krav.

medverkande:
Mats Hulth, vd SHR 
Ella Niia, ordförande Hotell och Restaurang facket
Tomas Eneroth, Socialdemokraterna, vice ordförande näringsutskottet
Catrin Matsson, Centerpartiet, politisk sakkunnig, näringsdepartementet
Björn Arnek, avdelningschef SHR
samtalsledare: Britt-Marie Mattsson, Göteborgs Posten
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Onsdag 1/7 kl 13.00 – 15.00
Svartjobbens fiende nr 1 – ID06 
– om gemensamma krafttag mot 
svartarbete
arrangörer: Byggbranschen i 
samverkan
lokal: Visby Konferenscenter

innehåll: Seminarium med Byggnads, Sveriges Byggnadsindustrier, och övriga 
inom BBIS (Byggbranschen i samverkan) om vad som gjorts från 2005 och 
framåt gällande ID06, obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbets-
platsen. Skatteverket deltar också och diskuterar kring uthyrning av arbetskraft. 
Seminariet avslutas med en debatt: ”Vad behöver göras och varför går det inte 
fortare?”

medverkande:
Thomas Gustavsson, andre förbundsordförande Byggnads
Bo Antoni, vd Sveriges Byggindustrier
Josefin Brink, riksdagsledamot Vänsterpartiet
Lars Osihn, Skatteverket

Representant för regeringen
samtalsledare: Pernilla Ström

Onsdag 1/7 kl 16.00 – 19.00
”Before Speech”
arrangörer: Byggnads och Byggettan
lokal: Byggettans lokaler, 
S:a Murgatan 49

innehåll: Byggnads och Byggettan bjuder in dig till mingel under Almedals-
veckan. Den naturliga samlingspunkten innan Mona Sahlins tal. Kom och träffa 
politiker och fackföreningsfolk. Vi bjuder på dryck och lättare förtäring. Därefter 
går vi tillsammans och lyssnar på kvällens tal.




