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Arbetsmarknad och sysselsättning
Anförande
Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande: Det var väl en bra inledning till debatten att vi fick lyssna till sysselsättningspolitik och kopplingen till så mycket
annat – att den inte lever i ett eget vakuum, som den fick göra i den debatt
som vi nyss har lyssnat till.
”Vi lever numer i ett fullsysselsättningssamhälle. Arbetslöshet av större
omfattning eller varaktighet är inte längre tillåten. Detta är en förändring
i förutsättningarna för den ekonomiska politiken av näst intill revolutionär innebörd.”
Det är klart att man förstår att jag inte talar om Sverige i dag. Det är ett
citat från LO-ekonomen Gösta Rehn från en artikel som han skrev i den
socialdemokratiska tidskriften Tiden 1948. Det är också inledningen till
styrelsens rapport till kongressen om full sysselsättning.
Det var länge sant, precis som någon sa i diskussionen: Politikernas mål
var full sysselsättning, välfärd, tillväxt och utveckling. Vi levde länge i den
tron. Det var det samhälle som jag växte upp när jag föddes 1952. Det var
då jag tog mina första steg ut i arbetslivet. Jag tror att jag kan dela det med
så många andra i min generation.
Jag hade bara gått grundskolan. Jag började jobba på långvården. Jag fick
min utbildning betald av landstinget, och den var inte bara betald, utan
jag fick utbildning med full lön. Jag vill minnas att jag fick skriva på att jag
skulle lova att jobba kvar två år efter avslutad utbildning. Det tyckte jag
var ett ganska rimligt åtagande, efter att ha fått betald utbildning. Sedan
kunde jag köpa min första bostad, för på den tiden var inte bostäderna i
Stockholms förorter särskilt dyra.
Den situationen hade vi då. Men den ekonomiska krisen i början av
1990-talet har ju förändrat detta drastiskt, och vi vet hur situationen är för
unga människor i dag. Det är ring-och-spring-vik för många av dem, om
de ens får något över huvud taget. Och att köpa sig en bostad eller att få ett
hyreskontrakt är näst intill omöjligt för en ung människa i dag.
De delade turer som vi tog kampen mot när jag jobbade – för då var det
delade turer i vården – så att de försvann någon gång i slutet att 70-talet,
de är numera faktum igen.
Mycket har gått tillbaka från den situation som vi hade, så det är inte så
konstigt om dagens ungdomar inte har samma framtidstro som vi kunde
ha, trots att vi inte hade någon högre utbildning och trots att vi var väldigt
nöjda med att jobba i de yrken som vi tycker att människor ska vara nöjda
och stolta över att fortfarande jobba i.
Därför är kampen för full sysselsättning den absolut viktigaste uppgiften. Det är kring det som hela vår politik bygger, och det är egentligen det
jag tänkte ägna några minuter till nu, kanske mindre än att prata om vår
politik för full sysselsättning kopplat till jobben, utan mer av det som också
ligger under rubriken Full sysselsättning. Nu har vi ju hört så mycket om
just den politiken.
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Vår kamp för full sysselsättning handlar inte bara om att få ned arbetslösheten, där Magdalena pratade så bra kring frihetsbegreppet. Om vi inte
har full sysselsättning så försvårar det vår kamp för bättre löner och villkor.
Vi har lyckats klara – det kommer jag tillbaka till – lönesamordningen,
lönepolitiken, reallönerna. Men det är just därför att vi har haft den frågan
i vår egen hand. Vi har inte haft villkoren på arbetsmarknaden lika fullt ut
i vår egen hand och inte lyckats lika bra där.
Vi kan titta på våra lönepolitiska mål. Det är tre tydliga mål.
Det första lönepolitiska målet är faktiskt full sysselsättning, just därför
att vi vet att det finns ett klockrent samband mellan de båda frågorna. Sedan är det självklart ökade reallöner och rättvis fördelning. Det är ju något
som vi vill uppnå med vår lönepolitik.
Medlet för att nå det är den solidariska lönepolitiken. Och den solidariska lönepolitiken i sin tur har ett antal viktiga beståndsdelar som jag bara
tänker nämna, eftersom ni känner till dem så väl.
Men det är viktigt att vi ser att solidarisk lönepolitik inte bara är ett begrepp vi har i talarstolarna, utan att det handlar om lika lön för likvärdigt
arbete. Det är att vi vill ha begränsade löneskillnader.
Vi ser att det ska finnas löneskillnader, för annars skulle det ju vara lika
lön, men det handlar om lika lön för likvärdigt arbete. Vi vill ha begränsade löneskillnader.
Vi vill att produktivitetsvinsterna ska fördelas rättvist. Det är en viktig
del av den solidariska lönepolitiken.
Vi inser också – och därför är det också en del av vår solidariska lönepolitik – att den internationella konkurrenskraften ska beaktas, för utan det
risker vi att inte klara av en solidarisk lönepolitik.
Det är också så att vi i den solidariska lönepolitiken kopplar ihop lönepolitik och sysselsättning med att säga att arbetslösheten inte ska tillåtas
växa på grund av för höga löneökningar.
Det var därför jag reagerade så starkt på Fredrik Reinfeldts uttalande
som jag tog upp i mitt tal i går. Vår uppgift för att klara full sysselsättning
är att se till att vi ska ta ut så mycket lön som vi kan – men inte så mycket
att vi äventyrar sysselsättningen.
Vi har visat ansvar. Men då går han och säger ifrån: Nej, ni ska ta ännu
mer ansvar. Vi ska inte bara ta vårt ansvar för att inflationen inte ska sticka
i väg, utan vi ska också hålla igen på löneökningarna, för att se till att det
skapas jobb i lågproduktiva branscher.
Det går stick i stäv med vår solidariska lönepolitik. Den solidariska lönepolitiken ska ju premiera branscher och företag med god utvecklingsförmåga, men den ska se till att vi inte stimulerar lågproduktiva låglönejobb.
Men det säger jag inte att det finns jobb i våra förbund som vi inte ska
ha. Men de jobb som vi har, de jobben ska vi se till att det blir jobb som har
utvecklingskraft i sig.
Men Fredrik Reinfeldt tyckte att vi skulle göra något annat.
Den solidariska lönepolitiken vet vi verkligen inte är given. Den behöver
diskuteras, modifieras och kanske i någon mening också återupptäckas, just
för att det har blivit ett begrepp som vi använder i talarstolen. Men vad står
”solidarisk lönepolitik” för?
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Det behöver vi verkligen diskutera tillsammans. Det ska vi göra här:
debattera, diskutera och arbeta vidare med vår gemensamma syn på lönepolitiken.
Då är det fyra delar som styrelsen har lyft fram som det viktiga i den
utredning som föreslås. Vi ska jobba just mot den ojämlika lönespridningen.
Vi ska jobba för jämställda löner. Vi ska se över vilken roll löneglidningen
spelar, liksom också betydelsen av den internationella konkurrenskraften.
Samtidigt är det så att en solidarisk lönepolitik alltid har förutsatt samordning i avtalsförhandlingarna. Den solidariska lönepolitiken växte ju fram – jag
vet att jag har sagt det många gånger från den här talarstolen – sedan Metall
hade motionerat till LO-kongressen i mitten av 40-talet om vad de kallade
socialistisk lönepolitik, som sedan blev den solidariska lönepolitiken. Den
växte fram samtidigt som våra samordnade förbundsförhandlingar växte fram.
Nu är det inte längre LO som förhandlar, och det ska det inte heller vara.
När vi samordnar våra krav och samordnar vårt agerande har det stimulerats
av en gemensam syn på solidarisk lönepolitik.
Samordningen är nödvändigt för att vi ska uppnå rättvisare löner. Förbunden kan var och en inte förändra löneläget mellan olika branscher. En
sådan diskussion måste vi ta i LOs styrelse, det måste vara mellan alla förbund, och man måste bli överens – så enkelt är det.
Men enkelt är det ju inte, för vi lyckades ju inte sist. Jag var inne på det
i går. Att vi inte lyckades enas visar med all önskvärd tydlighet hur viktigt
det är att alla fjorton förbunden verkligen lyckas samordna sina avtalskrav,
att vi kan lyckas med det nästa gång, med grund i den diskussion som vi tar
här och de beslut som vi tar på kongressen.
Det som skiljer oss från väldigt många andra är att vår samordning inte
bygger på inre tvång. Vi har ingenting i våra stadgar som tvingar förbunden
att samordna sig. Vi har inte heller något sådant som Svenskt Näringsliv har
som säger att vi ska godkänna ett avtal innan det är giltigt.
Det bygger inte heller på yttre tvång. Det finns liksom ingen annan, vare
sig motpart eller stat, som kräver att LO-förbunden ska samordna sina krav.
Vi samordnar våra krav av övertygelse. Jag har många gånger sagt att
den samordning vi har nu – att vi gör det av övertygelse och inte av tvång –
på sitt sätt är starkare än när det var LO som satt runt förhandlingsbordet.
Vill vi ha en väl fungerande modell för solidarisk lönepolitik som stimulerar full sysselsättning måste vi också ha en väl fungerande svensk modell.
Jag tänkte bara säga några ord om denna svenska modell. Om vi inte ser
att vi är en del av någonting större när vi pratar om vår del – vårt ansvar för
att upprätthålla den svenska modellen – då måste man se vad den andra är.
Jag brukar beskriva det med två hus. De som har träffat mig på fackliga
kurser vet att jag gör så och säger: Här är parternas hus. Det har politiken
ingenting att göra med. Det huset äger vi. Vi förhandlar. Vi blir överens.
Det finns ingenting som politiken kan göra för att lägga sig i lönerna, även
om gör sina försök.
Sedan finns politikens hus. Där bestämmer man sig för att ta in skatter
så att man kan få en bra välfärd, som i sin tur stimulerar möjligheten till
full sysselsättning, så att kvinnor och män kan jobba fullt ut, genom att vi
har en bra, fungerande välfärd.

314 |

Ko n g r e ss p r oto k oll – L O s 2 7 e o r d i n a r i e k o n g r e ss 2 0 1 2

Sedan finns det någonting som binder samman de båda husen. Det är ett
vatten- och avloppssystem. Det brukar vara så i husområden ibland. Där har
vi mindre ansvar än vad politiken har. Vi har våra omställningsavtal som
ligger på toppen av det som är politikens ansvar, med självförsäkringar och
arbetslöshetsförsäkringar.
Men hur är det när de inte längre fungerar? Jag ser Melker Ödebrink
mitt framför mig, som kommer från vår samorganisation. Ni sitter dagligen med detta och ser hur arbetslöshetsförsäkringen urgröps dag för dag.
Ja, snart har de klippt bandet mellan de båda husen, och då kommer inte
modellen att fungera.
Det är det som är det allvarliga nu. Det är det som vi måste arbeta mycket
intensivt med för att orka upprätthålla den svenska modellen.
En viktig del i det är också att ha dem i den del som är tillhör politiken,
där de har lagt sig i våra avtal nu – det gjorde de efter Lavaldomen. När Lavaldomen kom blev det ett allvarligt ingrepp i vår möjlighet att träffa avtal
som fria parter.
Då tänker vi att man tillsätter en Lavalutredning som ska se till att vi
anpassar den svenska lagstiftningen så att vi ändå kan ha kvar vår modell.
Men vad gör man då? Man stiftar en lag som dessutom inte bara gäller i
Europa utan gäller alla. Varifrån man än kommer har vi inte rätt att kräva
likabehandling på löntagare på svensk arbetsmarknad.
Detta med den fördärvade arbetslöshetsförsäkringen, vattensystemet och
lex Laval är det som gör att den svenska modellen nu skakar i sina grundvalar.
Det är det som också gör att vi i dag kan ha en migrationspolitik där
människor exploateras på svensk arbetsmarknad, för vi har inte längre fullt
ut de verktyg i våra händer som vi ska ha.
Det ingår också att diskutera under den här punkten.
Vi kan se på migrationspolitiken och de nya reglerna för arbetskraftsinvandring, som bygger enbart på att den enskilda arbetsgivaren upplever
en brist – inte längre att det prövas om det verkligen föreligger brist på
arbetskraft.
Det är väldigt svårt att tro att det är en bristsituation när, vid sidan av
ingenjörer, den största gruppen som kommer till Sverige i dag är de som
jobbar inom avtalsområdet för Hotell och Restaurang.
Brist på arbetskraft har mer blivit en fråga om tillgång på billig arbetskraft än tillgång på arbetskraft med rätt kompetens.
Det är väldigt tydligt att den svenska modellen behöver repareras.
Nu ska jag jättekort bara säga sex punkter som vi kommer att diskutera
nu och som är de centrals för att detta ska lyckas.
Det första är att vi behöver en arbetsmarknadspolitik. Jag tror inte att
jag ska säga något mer, för 25 000 fick jobbsökaraktivitet med coaching och
knappt 5 000 fick utbildning av de hundratusentals människor som är arbetslösa i dag.
För det andra behövs det insatser inom det reguljära utbildningsväsendet,
som Ola mycket riktigt påpekade i debatten. Vi vet att arbetslösheten är dubbelt så hög bland ungdomar som startar gymnasieutbildning än bland andra.
Det tredje är arbetslöshetsförsäkringen. Ni kan våra argument. Ni kan
vad vi vill. Det ska vi debattera här i dag.
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Det fjärde är att vi tycker att det behövs mer av statsbidrag till kommuner och landsting. Vi måste trygga välfärden. Det är orimligt som det är i
dag, att en sämre arbetslöshetsförsäkring innebär mer kostnader för försörjningsstödet i kommunerna, vilket gör att vi drar undan resurser för den
nödvändiga skolan, äldreomsorgen och barnomsorgen. Det får inte vara så.
Den femte frågan är aktiv näringspolitik. Jag säger inte så mycket nu.
Jag är övertygad om att Stefan kommer att säga en hel del om det i morgon
när han kommer, för det är verkligen en av hans käpphästar.
Det sjätte är att det behövs en migrationspolitik där vi delar risk. Den
människa som flyttar från ett land långt borta för att komma till Sverige
tar en stor risk. Den personen ska inte behöva komma på ett kontrakt som
inte längre finns, utan det ska vara ett kontrakt som man kan lita på. Skulle
det inte fungera måste svenska staten ta ett ansvar och låta den personen
stanna och söka sig jobb här hos andra arbetsgivare.
De sex punkterna är det som vi ska diskutera här i dag. Jag ser fram emot
en intressant debatt under dagordningens punkt 16.
Men de här orden yrkar jag bifall till styrelsens utlåtande under punkt 16.

Kappan
att hålla fast vid den solidariska lönepolitiken,
att inom ramen för den solidariska lönepolitiken fortsatt verka för relativlöneförändringar som motverkar värdediskriminering mellan manligt och kvinnligt dominerade
sektorer samt
att LO får i uppdrag att ta fram underlag för en bred diskussion inom fackföreningsrörelsen i syfte att modernisera den solidariska lönepolitiken med särskilt fokus på
ojämlik lönespridning, jämställda löner, löneglidning och internationell konkurrenskraft.

Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande.

Beslut
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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Ekonomisk politik
Motionerna 16.1–16.3
16.1
Full sysselsättning och den ekonomiska politiken
Handelsanställdas Förbund
Det är bara att konstatera. Vi har sedan 1990-talets början varit långt från
arbetarrörelsens viktigaste mål – full sysselsättning. Det är därför uppenbart
att den ekonomiska politik som utvecklades efter 1990-talets krisår inte har
fungerat. Med det nya måttet har arbetslösheten aldrig, ens i högkonjunktur,
förmått att stabilt komma under sex procent.
En viktig orsak till massarbetslösheten ligger i det paradigmskifte i ekonomisk-politiskt tänkande som tillkom i början av 1990-talet. Det var då normpolitiken kom att växa sig stark. Normpolitik är ett löst samlingsbegrepp
för olika ekonomiska teorier som förknippas med monetarism, rationella
förväntningar och utbudsekonomi. Med utgångspunkt från bland annat
Milton Friedmans och Robert Lucas tankegångar anammades en syn på att
ekonomisk politik inte på sikt kan påverka sysselsättningen. Uppfattningen
att experter är bättre på ekonomisk politik än demokratins folkvalda politiker vann också mark. Åsikter om att folkstyret vek ned sig för populism
och därför alltid drev en oansvarig ekonomisk politik blev drivkrafter till
förändring. Trots att detta inte gick att visa blev ändå effekten att både penning- och finanspolitiken gradvis omgärdades av ett regelverk som skulle
minska och begränsa demokratins möjligheter och inflytande – till förmån
för mer expertstyre. Man skulle istället slå fast normer som ekonomins
aktörer – företag, hushåll och löntagare – skulle tvingas att anpassa sig till.
Penningpolitiken gjordes oberoende av folkstyret. Ett godtyckligt och
lågt satt inflationsmål på två procent infördes, inflationsbekämpning sattes
före målet om full sysselsättning, räntebesluten lades på sex oavsättliga riksbankschefer, och demokratiskt valda politiker begränsades i sin möjlighet
att kritisera penningpolitiska beslut. Finanspolitiken stramades åt genom
ett godtyckligt satt saldomål på två procent över en konjunkturcykel (numera en procent efter förändring av bokföring av PPM), samt införandet
av treåriga utgiftstak vilka syftade till att disciplinera demokratin och leda
till en sänkt offentlig utgiftskvot.
I samband med alliansregeringens tillträde fullbordades det tredje steget
i normpolitiken. En utbudspolitik infördes som inriktades på skattesänkningar, privatiseringar och disciplinering genom sänkt a-kassa, försämrade
trygghetssystem och anti-facklig politik.
Resultatet av denna samlade normpolitiska regim har varit att vi fastnat i ett samhälle med allt för hög arbetslöshet. Efterfrågesidan har varit
närmast ständigt eftersatt, inte minst investeringarna. Kritiken inom LOkollektivet har genomgående varit stark mot denna utveckling, bland annat
i LO-rapporten till kongressen 2008. Där sades att ”Riksbanken har sedan
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1995 inte uppfyllt sitt inflationsmål och inte lärt av sina misstag. Finanspolitiken har karaktäriserats av att utgiftstaken begränsat utrymmet för en
politik för arbete åt alla.”
Att kritiken från LO varit hård beror i grunden på att normpolitiken
är rakt motsatt till den idétradition som utvecklats i det så kallade RehnMeidnerska tänkandet. I grunden var det en variant av keynesianismen som
också tog stor hänsyn till hur inflationen skulle motverkas. Lönebildningen
var parternas uppgift. Den solidariska lönepolitiken skulle dels sträva mot
rättvisa och jämlika löner, men också bidra till strukturomvandling genom
att acceptera att företag som inte kunde betala goda löner slogs ut. Stabiliseringspolitiken var statens uppgift, att med såväl penning- som finanspolitik
bidra till att strama åt i högkonjunktur och stimulera i lågkonjunktur. För
att än mer kunna motverka skadliga inflationsimpulser krävdes vad ekonomer kallar utbudsåtgärder. Men det var inga marknadsliberala piskande
utbudsåtgärder som föreslogs – det vill säga sänkt a-kassa, uppluckrad trygghet på arbetsmarknaden och försämrad konflikträtt. Istället var det en arbetsmarknads-, utbildnings- och omställningspolitik som möjliggjorde att
arbetskraften kunde ställa om till de nya krav som en kraftig strukturomvandling gav. Genom en stabil lönebildning och en positiv utbudspolitik
kunde skadliga inflationstendenser motverkas.
Det är därför dags att sätta full sysselsättning på agendan och aktivt
medverka till att förändra den ekonomiska politik som i grunden bidragit
till massarbetslösheten.
Finanspolitikens regelverk bör ses över för att det ska bli möjligt med
större offentliga investeringsprogram. Överskottsmålet är inte längre statsfinansiellt relevant utan hindrar satsningar på en mer sysselsättningsfrämjande politik. De svenska statsfinanserna har givit den låga statsskulden god
beredskap att hantera eventuella kriser. En större investeringsbudget där
det även kan vara en huvudregel (och inte bara undantag) att större infrastrukturinvesteringar (vägar, järnvägar, hamnar, flygplatser med mera) kan
lånefinansieras skulle underlätta en mer sysselsättningsorienterad långsiktig finanspolitik.
Penningpolitiken som varit för stram behöver få ett tillväxt- och sysselsättningsmål som är jämställt med inflationsmålet. Det kravet har redan
Europafacket antagit sedan tidigare, och numera även TCO. Vidare bör ett
förutsättningslöst arbete för att utveckla de demokratiska styrmedlen för
penningpolitiken alltid finnas på agendan.
Det är dags att full sysselsättning i verklig politik blir det viktigaste målet. Inte bara något som man pratar om utan att mena allvar.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO i syfte att verka för full sysselsättning och en mer demokratisk styrning av finanspolitiken ska arbeta för att överskottsmålet avskaffas, att
utgiftstaken antingen ska ha tillräckliga budget/sysselsättningsmarginaler eller annars avskaffas, samt att en större investeringsbudget även
för infrastruktursatsningar ska vara en generell regel. LO ska i övrigt
aktivt vara öppen för förändring och omprövning av styrning och mål
i finanspolitiken,
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att LO i syfte att verka för full sysselsättning och en mer demokratisk styrning av penningpolitiken, i likhet med Europafacket och TCO ska arbeta
för att ett tillväxt- och sysselsättningsmål likställs med inflationsmålet.
LO ska i övrigt aktivt arbeta för att vara öppen för förändring och omprövning av styrning och mål i penningpolitiken
att LO verkar för att inflationsdämpande utbudsåtgärder främst inriktar sig
på en väl fungerande lönebildning, samt extra resurser till arbetsmarknadspolitik, utbildning, rehabilitering, arbetsmiljö och företagshälsovård.

16.2
Återskapa det politiska målet Full sysselsättning
Byggnadsarbetareförbundet Stockholm–Gotland
Den nuvarande förhärskande ekonomiska politiken har som övergripande
mål att inte öka inflationen. Den uttalade målsättningen och riksbankens
agerande har använts för att hålla ner en nödvändig och bra samhällsinvestering i den nyss avklingade lågkonjunkturen. Alliansens politik spädde på
och ökade arbetslösheten i landet i den ekonomiska kris som drabbat de
västliga ekonomierna.
Att behålla en strikt inflationsdämpande politik även i djup lågkonjunktur ger förödande konsekvenser för samhällsbygget och arbetstillfällen och
står i djup kontrast till arbetstagarnas och den fackliga rörelsens intressen
att verka för att utveckla politisk, social och ekonomisk demokrati.
LO måste därför tydligt driva demokrati- och inflytandefrågor också i
samhällsekonomiska termer så att inte den höga arbetslöshetsnivån permanentas genom att kräva en aktivare ekonomisk politik med nödvändiga
investeringar i lågkonjunkturer.
Vi föreslår
att LO ska arbeta på att återskapa det politiska målet: full sysselsättning
att LO ska verka för att nuvarande övergripande inflationsmål och utgiftstak förändras.

16.3
Internationellt fackligt arbete
Byggnadsarbetareförbundet Stockholm–Gotland
LO-arbetares vardag formas av hans/hennes möjlighet att utifrån egna eller
övergripande demokratiska beslut skapa ett gott och hedervärt liv på arbetsplats och på sin fritid. I EUs Lissabonstrategi anges att målen för Unionen
bland annat är en hållbar ekonomisk tillväxt och bättre arbetstillfällen,
samtidigt med en högre grad av social sammanhållning.
De politiska förutsättningarna för LO-arbetarens arbetsvillkor – arbetstillfällen, löner, arbetsmiljö med mera – skapas genom politiska beslut som
i sin tur ofta är, eller sägs vara, grundade på vetenskapliga rön. Men även
vetenskapsmän har värderingar; det noterade redan Gunnar Myrdal under
1930-talet. Och dessa värderingar styr hur vetenskapsmännen lägger upp sina
projekt, hur de samlar in fakta och hur resultaten tolkas. De internationellt
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välrenommerade svenska ekonomerna Gösta Rehn och Rudolf Meidner drog
under 1950-talet upp ramarna för den så kallade solidariska lönepolitiken.
Denna byggde i princip på föreställningen att löneutjämning och en press
uppåt på de lägsta lönerna i ett samhälle på sikt skapar en effektivare ekonomi. Visserligen kommer ett antal företag som inte kan betala dessa löner
att slås ut, men de ersätts av effektivare företag som har råd att betala lönerna. Sveriges välstånd under efterkrigstiden har byggt på dessa principer,
och en viktig beståndsdel i detta har utgjorts av kollektivavtalen; dvs att
svenska kollektivavtal skal gälla i Sverige.
Tyvärr har den nationalekonomiska vetenskapen i Sverige likaväl som
i omvärlden under senare år dominerats av de så kallade nyklassiska idéerna. En beståndsdel i dessa tankar är att i princip allt skall vara utsatt
för marknadens tryck. Om en arbetstagare erbjuder sina tjänster billigare
än andra arbetstagare ska hans/hennes erbjudande accepteras. Arbetet ska
alltså ”säljas” till lägstbjudande. Det man då ofta bortser ifrån är att denna
”lönesänkningsstrategi” leder till en ineffektiv produktion, varför ska man
behöva effektivisera när lönerna kan sänkas. De yttersta konsekvenserna
av ett tillämpande av en sådan strategi är utvecklingen i Storbritannien på
1970- och 1980-talen. EU gjorde i början av 1990-talet en så kallad Atkinsstudie över byggbranschen i Europa. Här försökte man bland annat jämföra
vad det kostar att bygga ett hus med samma utseende och standard i EUs
länder och vad komponenterna i husbygget kostade. En slutsats var bland
annat att huset blev dyrast i Storbritannien trots att lönekostnaden var lägst.
Vi lever i en snabbt föränderlig och globaliserad värld vilket inte bara
innebär globaliserade företag, utan också globaliserade idéer. Den nyliberala nationalekonomin som betraktar individen som en ”produktionsfaktor” likvärdig med andra produktionsfaktorer har idag stor spridning på
universiteten i OECD-länderna. Trots detta finns det nationalekonomiska
forskare som arbetar efter andra grundvärderingar, men dessa lever många
gånger under osäkra ekonomiska förutsättningar, tjänster dras in och projekt läggs ned. Det finns all anledning för LO att engagera sig i stödet för
nationalekonomiska tjänster med annan inriktning än den nyliberala. Det
innebär inte att vi ska bestämma vilka slutsatser som forskarna kommer
fram till, den akademiska friheten ska upprätthållas. Men vi kan ge stöd
så att alternativa ekonomiska forskningsinriktningar kan få en möjlighet
att utvecklas. Ett sådant stöd kan i slutänden medverka till att de politiska
besluten skapar bättre förutsättningar att bibehålla det välstånd och den
arbetstrygghet som vi byggt upp i Sverige.
Vi föreslår
att LO verkar för att stödja en ekonomisk/politisk forskning som bryter det
nyliberala rättesnöret.
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Utlåtande
Motionerna 16.1–16.3 och 16.32 första att-satsen
16.1
att LO i syfte att verka för full sysselsättning och en mer demokratisk styrning av
finanspolitiken ska arbeta för att överskottsmålet avskaffas, att utgiftstaken
antingen ska ha tillräckliga budget/sysselsättningsmarginaler eller annars avskaffas, samt att en större investeringsbudget även för infrastruktursatsningar ska vara
en generell regel. LO ska i övrigt aktivt vara öppen för förändring och omprövning
av styrning och mål i finanspolitiken,
att LO i syfte att verka för full sysselsättning och en mer demokratisk styrning av penningpolitiken, i likhet med Europafacket och TCO ska arbeta för att ett tillväxt- och
sysselsättningsmål likställs med inflationsmålet. LO ska i övrigt aktivt arbeta för att
vara öppen för förändring och omprövning av styrning och mål i penningpolitiken
att LO verkar för att inflationsdämpande utbudsåtgärder främst inriktar sig på en väl
fungerande lönebildning, samt extra resurser till arbetsmarknadspolitik, utbildning,
rehabilitering, arbetsmiljö och företagshälsovård.
16.2
att LO ska arbeta på att återskapa det politiska målet: full sysselsättning
att LO ska verka för att nuvarande övergripande inflationsmål och utgiftstak förändras.
16.3
att LO verkar för att stödja en ekonomisk/politisk forskning som bryter det nyliberala
rättesnöret.
16.32 första att-satsen
att LO arbetar för allas rätt till arbete.
De penning- och budgetpolitiska ramverken har stor betydelse för möjligheten att
bedriva en politik för full sysselsättning.
I motion 16.1 och 16.2 yrkas på omfattande förändringar av ramverken för såväl penning- som budgetpolitiken.
Motionerna är starkt kritiska till hur penningpolitiken har bedrivits. Styrelsen anser
att det är viktigt att skilja mellan de övergripande principerna för penningpolitiken och
hur dessa har tillämpats.
Sedan inflationsmålet började gälla 1995 har penningpolitiken allmänt sett varit för
stram och inflationen har i genomsnitt legat klart under målet. Med en lägre ränta hade
inflationen kunnat hamna närmare målet och produktion och sysselsättningen hade
kunnat vara högre och arbetslösheten lägre.
Principerna för hur riksbanken bedriver penningpolitik har utvecklats sedan inflationsmålet formulerades 1993, dels på grund av praktiska erfarenheter, dels som ett
resultat av forskningsrön. I praktiken för riksbanken idag en politik som tar hänsyn
till både inflationen och den reala ekonomin. Enligt dokumentet ”Penningpolitiken
i Sverige”, publicerat 2010, görs det genom att ”Riksbanken, förutom att stabilisera
inflationen runt inflationsmålet, även strävar efter att stabilisera produktion och sysselsättning runt långsiktigt hållbara utvecklingsbanor”.
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Målet för penningpolitiken är enligt riksbankslagen att upprätthålla ett fast penningvärde. Riksbanken har preciserat det som att den årliga förändringen av konsumentprisindex (KPI) ska vara två procent. Enligt förarbetena till lagen ska riksbanken
också stödja målen för den allmänna ekonomiska politiken i syfte att uppnå hållbar tillväxt och sysselsättning. I förarbetena konstateras också att penningpolitiken inte kan
användas för att påverka tillväxt och sysselsättning annat än på kort sikt. På lång sikt
bestäms tillväxt och sysselsättning av andra faktorer som till exempel den tekniska
utvecklingen, hur väl ekonomin och arbetsmarknaden fungerar och hur mycket befolkningen i förvärvsaktiv ålder får, vill och kan arbeta. Att ha tillväxt eller sysselsättning
som mål för penningpolitiken är därför inte lämpligt.
Mot den bakgrunden ser Styrelsen riksbankens uppgift som tudelad; det handlar
både om att stabilisera inflationen runt inflationsmålet, som är satt till två procent,
och att stabilisera resursutnyttjandet runt högsta möjliga nivå, där vad som är högsta
möjliga nivå är en bedömningsfråga. Överskattning av resursutnyttjandet kan tidvis ha
varit ett skäl till att räntan har hållits för hög.
Styrelsen anser att riksbanken måste bli tydligare med vad som menas med fullt
(högsta möjliga) resursutnyttjande. Det handlar bland annat om att skilja på resursutnyttjandet som målvariabel och som en indikator för inflationsimpulser. Därefter måste
ett mått på målvariabeln bestämmas. Det har till exempel föreslagits att gapet mellan
den faktiska arbetslösheten och vad som bedöms som lägsta möjliga arbetslöshet, är
det lämpligaste måttet.
I motionerna 16.1 och 16.2 föreslås också förändringar av det budgetpolitiska ramverket.
Det budgetpolitiska ramverket omfattar ett överskottsmål för den offentliga sektorns sparande, ett utgiftstak för statens primära utgifter och ålderspensionssystemets
utgifter kombinerat med en strikt statlig budgetprocess samt ett kommunalt balanskrav.
Regeringen är enligt budgetlagen skyldig att lämna ett förslag till mål för den offentliga sektorns sparande. Riksdagen har fastställt överskottsmålet till en procent av BNP
över en konjunkturcykel, för innevarande mandatperiod och ”så länge det är nödvändigt för att de offentliga finanserna ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt”.
Styrelsen anser att det ska finnas ett mål för den offentliga sektorns sparande.
Benämningen överskottsmål är dock vilseledande, då man inte i alla lägen bör sträva
efter överskott. Målet kan över tid både behöva sänkas och höjas, det handlar bland
annat om hur de demografiska förutsättningarna ser ut framöver.
Det har angetts fyra motiv för överskottsmålet; långsiktigt hållbara finanser, en rättvis fördelning av resurser mellan generationer, ekonomisk effektivitet samt att det ska
finnas tillräckliga marginaler så att stora underskott kan undvikas i lågkonjunktur, även
vid en politik som aktivt motverkar lågkonjunkturer (det stabiliseringspolitiska motivet).
Bedömningen att överskottsmålets nivå ska vara en procent av BNP är mycket osäker. Styrelsen anser att det går att argumentera för budgetbalans eller underskott som
mål när den demografiska utvecklingen blir mer ogynnsam, särskilt i en situation som
nu, med offentlig finansiell nettoförmögenhet och låg bruttoskuld.
Styrelsen är kritisk till hur det budgetpolitiska ramverket har tillämpats under de
senaste två konjunkturnedgångarna. En överdriven försiktighet har försenat och hållit
tillbaka nödvändiga finanspolitiska stimulanser.
Utgiftstaket ger förutsättningar för att nå överskottsmålet. Utgiftstak och överskottsmål är styrande för skatteuttagets nivå. Det är praxis att det under utgiftstaket
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ska finnas en så kallad budgeteringsmarginal, som i första hand ska användas som
buffert om utgifterna skulle utvecklas på ett annat sätt än beräknat på grund av konjunkturutvecklingen. Det är inte säkert att budgetsystemet är neutralt mellan utgifter
och inkomster. Systemet låser utgifterna, men det kan också finnas behov av ett
”inkomstgolv” som komplement till utgiftstaket.
LO har under en följd av år krävt större marginaler under utgiftstaket som bara får
tas i anspråk för arbetsmarknads- och stabiliseringspolitik. Styrelsen anser att en
särskild marginal för stabiliseringspolitiska åtgärder, avseende budgetens utgiftssida,
som bara får användas vid en konjunkturförsvagning, bör inrättas.
Utgiftstaken har inget egenvärde. De är ett hjälpmedel för att uppnå effektiv finanspolitik. Tanken är främst att undvika oplanerade höga utgifter i goda tider när skatteintäkterna är större än väntat. I en djup lågkonjunktur finns det en risk att utgiftstaken
förhindrar en effektiv, stabiliserande finanspolitik. Styrelsen anser att utgiftstaken ska
kunna revideras upp i en djup lågkonjunktur. Regering och riksdag bör kunna bestämma att utgiftstaken inte behöver följas under en exceptionell lågkonjunktur.
Styrelsen anser att det nuvarande överskottsmålet, som är formulerat i termer av
finansiellt sparande och därmed krav på att investeringar ska lånefinansieras, kan leda
till för låga investeringar. Så som det finansiella sparandet är definierat i nationalräkenskaperna bokförs utgifter för investeringar, i sin helhet, det år investeringen görs.
Ett alternativ till nuvarande målformulering vore att målsätta det finansiella sparandet
plus nettoinvesteringar i reala tillgångar. Detta kan också uttryckas som att målet för
den offentliga sektorn bara ska inkludera löpande inkomster och kostnader, medan
investeringsutgifter fritt ska få lånefinansieras. Detta brukar kallas för en gyllene regel.
Mot en gyllene regel har anförts att den skulle leda till ett komplicerat ramverk med
svåra avgränsnings-, avvägnings- och tillämpningsproblem. Styrelsen menar att en
målformulering som avser totalt sparande är värd att diskutera och utreda. I sammanhanget kan påpekas att statistiken och redovisningen av den offentliga sektorns reala
tillgångar och investeringar, behöver förbättras avsevärt.
I motion 16.1 föreslås att inflationsdämpande utbudsåtgärder främst inriktas på en
väl fungerande lönebildning, samt extra resurser till arbetsmarknadspolitik, utbildning,
rehabilitering, arbetsmiljö och företagshälsovård. Styrelsen instämmer och menar
också att dessa utbudsåtgärder är viktiga byggstenar i en politik för full sysselsättning.
Motion 16.3 anser att det att det saknas forskning som belyser löntagarnas
intressen och vill att LO stödjer ekonomisk forskning som ger ett sådant perspektiv.
Styrelsen anser att sådan forskning är av stor vikt.
Sedan nedläggningen av fackföreningsrörelsens institut för ekonomisk forskning,
FIEF, avsätter LO inga egna resurser till forskning av detta slag. LO har för närvarande
inga planer på att avsätta ekonomiska resurser till sådan forskning.
LO strävar efter att lyfta fram forskning där även löntagarperspektiven kommer fram
samt att bidra till att bredda och nyansera den samhällsekonomiska debatten, ge motbilder, alternativa analyser och nya argument.
Styrelsen föreslås att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 16.1 tredje att-satsen, 16.2 första att-satsen och 16.32 första attsatsen,
att anse motionerna 16.1 första–andra att-satserna och 16.3 besvarade samt
att avslå motion 16.2 andra att-satsen.
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Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande.

Beslut
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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Full sysselsättning: Bättre stabiliseringspolitik och
färre kriser, sidan 64 andra förslaget samt sidorna
65–67
Sidan 64, andra förslaget
–– Inför ett statligt finansierat system för stabilisering av kommunernas intäkter.

Sidan 65
––Utred sammansättningen av tillfälliga, förutbestämda finanspolitiska åtgärder som snabbt kan sättas in vid lågkonjunktur respektive överhettning.
–– Inför en sysselsättningsmarginal i budgeten.
––Utgiftstaken ska kunna revideras i en djup lågkonjunktur.
–– Riksbanken bör göra klart att penningpolitiken har två mål: att stabilisera inflationen runt inflationsmålet och att stabilisera resursutnyttjandet
runt högsta möjliga nivå.
–– Det bör framgå av protokollen från den penningpolitiska mötena hur ledamöterna i Riksbankens direktion förhåller sig till dessa mål.

Sidan 66
–– Staten bör medverka till, och stötta ekonomiskt, ett system för korttidsarbete vid tillfälliga efterfrågebortfall i verksamheten.

Sidan 67
–– Höj kapitaltäckningskraven för samhällsviktiga banker och finansiella
institut.
–– Inför lagstiftning som gör det möjligt för banker att avvecklas utan stora
kostnader för samhällsekonomin.
–– Inför riskdifferentierade avgifter till den stabilitetsfond som ska finansiera
stödinsatser vid finansiella kriser.
–– Förstärk Finansinspektionen. Kostnaderna för detta bör bäras av den finansiella sektorn genom avgifter.

Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande.

Beslut
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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Lönebildning och lönepolitik
Motionerna 16.4–16.7
16.4
Lönebildningen på den svenska arbetsmarknaden
Kommunalarbetareförbundet
Det är allmänt känt att kvinnors arbete i genomsnitt betalas mindre än
mäns arbete. Dessvärre är detta inget nytt problem att hantera för arbetsmarknadens parter. Redan för 50 år sedan fanns insikten och en gemensam
vilja till förändring bland LO-förbunden som kom till uttryck genom att det
orättvisa systemet med särskilda kvinnolöner formellt avskaffades genom
en central överenskommelse mellan LO och SAF.
Sedan dess har för lite hänt, med undantag av de tre åren 2007–2009
med jämställdhetspotter. Löneskillnaderna mellan mans- och kvinnodominerade yrken tycks ha cementerats. År 2010 tjänade kvinnor 86 procent av
männens genomsnittslön, trots att kvinnor numera i genomsnitt är minst
lika välutbildade som män – både bland arbetare och bland tjänstemän. I
praktiken finns alltså ganska stora rester av det omoderna systemet med
kvinnolöner fortfarande kvar, trots att det finns ett brett folkligt stöd för
jämställda löner mellan kvinnor och män.
Det är därför upp till oss själva inom LO-familjen att presentera lösningar och genomdriva de relativförändringar som både allmänheten och
alltför många underbetalda kvinnor och deras anhöriga anser är rimliga. En
av LO-förbundens allra viktigaste uppgifter från nu och många år framöver
blir därför att fortsätta ta gemensamt ansvar för att alla LO-medlemmar får
möjlighet att lönesättas efter kraven i arbetet och kraven på kvalifikationer
och inte efter könstillhörighet.
Det finns olika former av lönediskriminering. I de fall kvinnor lönediskrimineras på sin arbetsplats kan detta åtgärdas till exempel genom de lönekartläggningar som enligt lag ska utföras vart tredje år. Syftet med lagen
är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra
anställningsvillkor mellan kvinnor och män med likartade arbetsuppgifter.
Denna form av diskriminering kan i de allra flesta fall hanteras genom stöd
av lagstiftaren, men endast på den enskilda arbetsplatsen.
Men som redan antytts är lönediskrimineringen mellan mans- och kvinnodominerade avtalsområden/arbetsmarknadssektorer/yrken mer än bara
ett problem för den enskilda arbetsplatsen. En ännu kraftfullare mekanism
för lönediskriminering på svensk arbetsmarknad benämns värdediskriminering. Lönemässig värdediskriminering innebär att arbeten som i huvudsak
innehas av kvinnor värderas – och därmed betalas – lägre än arbeten med
liknande kvalifikationskrav som i huvudsak innehas av män.
Ett tydligt exempel brukar redovisas i LOs årliga lönerapport. Där sorteras lönestatistiken från SCB efter andel kvinnor och medellön i stora sektorer/avtalsområden. Det framträder en tydlig tendens – om andelen kvinnor
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på ett avtalsområde ökar med 10 procentenheter ger detta ett beräknat tapp
i relativlönen med 2,5 procentenheter inom avtalsområden som organiserar
arbetare och med 5 procentenheter för tjänstemannaområdet. Ur arbetsgivarnas synpunkt är det alltså värt en betydligt lägre lön att utföra ett arbete
på kvinnodominerade avtalsområden än i mansdominerade.
Över tid har det visat sig att rena låglönesatsningar inte är tillräckligt effektiva för att komma åt problemet med att kvinnors arbete värderas lägre
än mäns. Inom LO-familjen har vi tidigare analyserat problematiken och
dragit slutsatsen att det behövs särskilda åtgärder för att utjämna lönegapet
mellan mans- och kvinnodominerade avtalsområden. Detta har resulterat i
LO-gemensamma krav om jämställdhetspotter 2007, 2010 och 2012.
En viktig förutsättning för att nå ett läge där kvinnors arbete anses vara
lika mycket värt som mäns, med liknande kvalifikationskrav i yrket, är att
en så stor del av arbetsmarknaden som möjligt omfattas av jämställdhetspotter. För att få en varaktig stabil minskning av lönegapet mellan kvinnor och män är det även mycket viktigt att jämställdhetspotter används
vid något enstaka tillfälle. För att få effekt krävs det uthållighet i många år.
Det är självklart mycket viktigt att så många aktörer som möjligt på arbetsmarknaden ställer sig bakom en lönepolitik som gör detta möjligt. Breda
allianser bör eftersträvas.
En annan utmaning för LO-förbunden är att lönegapet mellan arbetare
och tjänstemän ökat kraftigt sedan 1994. I exempelvis tillverkningsindustrin har lönegapet ökat med cirka 16 procentenheter och i kommuner och
landsting med 4 procentenheter. Det är oacceptabelt och rimmar illa med
allmänhetens åsikter om rimliga löner för olika yrkesgrupper. Till exempel
har en kommunaltjänsteman nästan 40 procent högre lön än en kommunalarbetare, och en tjänsteman i tillverkningsindustrin nästan 60 procent
högre lön en en industriarbetare. Denna utveckling måste brytas.
Med utgångspunkt i det ökade lönegapet mellan arbetare och tjänstemän
i industrin blir slutsatsen att arbetsgivarna och tjänstemanna-/akademikerfacken i den konkurrensutsatta industrin – som själva är med och sätter den centrala löneökningsnormen – inte tar ansvar för den för sin egen
räkning. Den löneglidning man förhandlar fram lokalt spräcker år efter
år den centrala normen. Samtidigt mer eller mindre tvingas stora delar av
den övriga arbetsmarknaden acceptera att industrinormen är taket, både i
centrala och lokala förhandlingar. Det är viktigt att inse att om industrins
normerande roll ska accepteras av alla parter och därmed skapa lugn och ro
på arbetsmarknaden krävs att de parter som fastställer normeringen själva
tar ansvar för sitt eget agerande.
Sammanfattningsvis är det helt avgörande med en ansvarsfull lönebildning för att möjliggöra att LO-förbunden ska lyckas nå de viktiga målen:
–– en god reallöneutveckling,
–– relativlöneförändringar från mans- till kvinnodominerade yrken och
–– relativlöneförändringar från tjänstemän till arbetare.
Utgångspunkten för lönepolitiken bör vara att det ska gå att förena en ansvarsfull lönebildning, där den konkurrensutsatta industrin sätter normen
för de totala löneökningarna i samhället, med årligen återkommande insatser
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för att minska lönegapet mellan kvinno- och mansdominerade yrken och
mellan arbetare och tjänstemän. Detta kräver dock att:
–– lönenormen sätts i kronor,
–– att utrymme skapas inom ramen för normeringen för att fortsätta arbetet
med jämställdhetspotter och
–– att alla parter inom industrisektorn tar ansvar för att den egna normeringen följs.
Den utvecklingsriktning som Medlingsinstitutets (MI) medlande verksamhet tagit under senare år är inte acceptabel. Det har aldrig varit LO-förbundens avsikt att myndigheten steg för steg skulle snäva in sitt uppdrag
om att följa industrins normering till en nivå där ”märket” i den senaste
avtalsrörelsen har blivit uttryckt i procent med två decimaler som alla avtal ska följa till punkt och pricka – utom på de avtalsområden som med
marknadskrafterna i ryggen kan förhandla fram lokal löneglidning utöver
normen. Myndighetens tolkning av industrinormeringen innebär att lönerelationerna på arbetsmarknaden mer eller mindre låses fast eller, som
statistiken visar, dras isär.
Dagens tolkning av MIs uppdrag medger inte heller något självklart utrymme för relativlöneförändringar från mansdominerade till kvinnodominerade yrken och från tjänstemän till arbetare. Det är därför viktigt att
snabbt reda ut på vilket sätt MI ska få de rätta förutsättningarna att spela
den roll som krävs för att möjliggöra relativlöneförskjutningar.
Dels kan det behövas förändringar i eller förtydliganden av direktiven
till myndigheten. Dels kan det behövas institutionella förändringar. Exempelvis kan det behövas ett utökat samarbete mellan MI och Diskrimineringsombudsmannen (DO), och att DO även får till uppgift att för MIs
räkning löpande bevaka utvecklingen av och nivån på löneskillnader mellan
mans- och kvinnodominerade yrken och arbetsmarknadssektorerna, samt
att analysera de ekonomiska effekterna av värdediskriminering för såväl
samhället som för individen och hushållen.
Sveriges löntagare behöver en väl fungerande lönebildning, som präglas
av ansvarstagande parter som skapar förutsättningar för att steg för steg
nå jämställda löner.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att uppdra åt LOs styrelse att i arbetet med samordnade förbundsförhandlingar fram till nästa kongress verka för särskilda jämställdhetspotter,
att uppdra åt LOs styrelse att i arbetet med samordnade förbundsförhandlingar fram till nästa kongress verka för att minska lönegapet mellan
arbetare och tjänstemän,
att uppdra åt LOs styrelse att initiera en bred diskussion bland arbetsmarknadens parter med sikte på att under kongressperioden klargöra parternas eget ansvar för industrinormeringen
att uppdra åt LOs styrelse att föreslå förändringar i Medlingsinstitutets uppdrag med avseende på formulering av tydliga mål och framtagande av
lämpliga metoder för att i medlingssituationer kunna aktivt understödja
en utveckling i riktning mot jämställda löner genom relativförskjutningar.
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16.5
Avskaffa kvinnolönerna
Handelsanställdas Förbund avd 11, Örebro
Arbetarklassens kvinnor har alltid arbetat, ofta oavlönat, ofta har de tjänat
överklassens kvinnor och män; ammor, tvätterskor, städerskor och pigor.
De arbetsuppgifter som kvinnorna haft ansvar för i hemmet utvecklades
under 1960- och 70-talen till yrken med inriktning på vård, omsorg och service. Så skapades den offentliga sektorn. Fortfarande arbetar kvinnor mest
i yrken som är nära kopplade till vård och omsorg.
På hela arbetsmarknaden är kvinnors genomsnittliga timlön 20 procent
lägre än männens. Inom LO är löneskillnaden i genomsnitt 10 procent och
har så varit i över 30 år!!
I de branscher där den fackliga organisationen aktivt arbetat med lönekartläggningar, analyser av skillnader, genomtänkta lönesystem och arbetsvärdering har löneskillnaderna mellan kvinnor och män minskat.
Sverige anses som ett av världens mest jämställda land. LOs uppdrag är
bland annat att se till så att kvinnor och män med lika arbete tjänar lika
mycket.
Nu är det hög tid att ta nästa steg i elimineringen av löneskillnaderna
mellan kvinnor och män!
Vi vill att det under kommande kongressperiod satsas extra mycket på
detta arbete och att det blir tydligt i kommande avtalsrörelser att detta är
LOs ståndpunkt.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO får i uppdrag att med kraft driva frågan om elimineringen av löneskillnaderna mellan kvinnor och män kommande kongressperiod.

16.6
Ta strid för höjda lägsta löner
Kommunalarbetareförbundet Kommunal Skåne
Arbetsgivarna driver på för att få en avtalskonstruktion utan lägsta löner.
Det är ännu ett led i den politik för social dumpning som den borgerliga
regeringen arbetar för. Kollektivavtalen och den svenska arbetsmarknadsmodellen angrips.
Det senaste exemplet är finansminister Anders Borg och Konjunkturinstitutets ifrågasättande av lägsta lönerna. Det är tydligt att den moderata
arbetsmarknadspolitiken innebär att sysselsättning skapas genom att de
lägst avlönade får det sämre. Friheten för parterna att teckna avtal ifrågasätts allt mer öppet.
Vi föreslår
att LO tar initiativ till att bilda opinion för rätten till lägsta löner,
att värna den svenska modellen (kollektivavtal) samt
att LO verkar mot statlig lönepolitik.
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16.7
Industriavtalet
Byggnadsarbetareförbundet GävleDala
Nedanstående finns att läsa på LOs hemsida:
”Sedan de centrala förhandlingarna mellan LO och dåvarande arbetsgivarföreningen (SAF) upphörde i slutet av 1980-talet, är LOs viktigaste
uppgift att samordna förbunden kring gemensamma krav för att uppnå
bästa möjliga resultat.”
Denna text är bra men efter den senaste avtalsrörelsen kan vi konstatera
att detta inte fungerar i praktiken.
Vissa förbund väljer att göra upp med motparten utan att förankra buden i LOs styrelse. Dessa tilltag resulterar i att övriga förbund får ett sämre
förhandlingsläge. Vi vet att arbetsgivarorganisationerna inte skriver på ett
avtal utan att de förankrat det med Svenskt Näringsliv. Vad vi har hört kan
de få kraftiga böter om de bryter sin samordning.
Dessutom ligger det ett nytt förslag till Industriavtalet som är tänkt
att börja gälla 1 juli 2011. Det betyder att vi måste förhålla oss till det i avtalsförhandlingarna som börjar under hösten samma år. I förslaget finns
skrivningar som innebär att industrins normerande roll på löneområdet
stärks. Övriga arbetsmarknaden förväntas hålla sig till nivåerna som uppnåtts inom industrin.
Det är inte bra för LO-medlemmarna att dessa förbund ikläder sig rollen
som ny LO-samordnare. Det skapar en splittring bland LO-förbunden som
endast Svenskt Näringsliv vinner på. Man kan i flera tidningsartiklar tydligt
utläsa att näringslivstopparna är mycket nöjda med det nya Industriavtalet.
Slutsats: om arbetsgivarna är nöjda förlorar arbetarna på det.
Nu har vi chansen att få ordning på förhandlingarna. Det sker endast
genom att vi ger mer makt till LO.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att det nya Industriavtalet ogiltigförklaras samt
att LO kräver förhandlingsrätten med Svenskt Näringsliv och därmed återtar den normerande rollen för oss medlemsförbund.
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Utlåtande
Motionerna 16.4–16.7
16.4
att uppdra åt LOs styrelse att i arbetet med samordnade förbundsförhandlingar fram
till nästa kongress verka för särskilda jämställdhetspotter,
att uppdra åt LOs styrelse att i arbetet med samordnade förbundsförhandlingar fram
till nästa kongress verka för att minska lönegapet mellan arbetare och tjänstemän,
att uppdra åt LOs styrelse att initiera en bred diskussion bland arbetsmarknadens
parter med sikte på att under kongressperioden klargöra parternas eget ansvar för
industrinormeringen
att uppdra åt LOs styrelse att föreslå förändringar i Medlingsinstitutets uppdrag med
avseende på formulering av tydliga mål och framtagande av lämpliga metoder för
att i medlingssituationer kunna aktivt understödja en utveckling i riktning mot jämställda löner genom relativförskjutningar.
16.5
att LO får i uppdrag att med kraft driva frågan om elimineringen av löneskillnaderna
mellan kvinnor och män kommande kongressperiod.
16.6
att LO tar initiativ till att bilda opinion för rätten till lägsta löner,
att värna den svenska modellen (kollektivavtal) samt
att LO verkar mot statlig lönepolitik.
16.7
att det nya Industriavtalet ogiltigförklaras samt
att LO kräver förhandlingsrätten med Svenskt Näringsliv och därmed återtar den normerande rollen för oss medlemsförbund.
I avsnittet ”Lönebildning och lönepolitik” i inledningen till punkt 16, ”Arbetsmarknad
och sysselsättning”, finns en genomgång av styrelsens grundläggande lönepolitiska
avvägningar och prioriteringar.
I motion 16.6 föreslås att LO tar initiativ till att bilda opinion för rätten till lägstlöner,
att värna den svenska modellen med kollektivavtal samt att LO verkar mot statlig lönepolitik. Motionen berör tre fundament i den solidariska lönepolitiken; värnandet av kollektivavtalet som regleringsinstrument, parternas självständighet och prioriteringen av
de lägst avlönade på arbetsmarknaden.
Styrelsen delar till stor del den oro som motionen ger uttryck för. Regeringen och
arbetsgivarorganisationernas strävan att sänka lägstalönerna och genom andra åtgärder skapa gynnsammare förutsättningar för låglönearbeten, står i direkt strid dels
med moderniseringen av arbetsmarknaden och dels med en rättvis lönestruktur och
därmed med den solidariska lönepolitiken. Undersökningar har visat att det saknas
tydliga samband mellan nivån på lägstalönerna och ungdomsarbetslösheten. Mot
denna bakgrund är det anmärkningsvärt att den borgerliga regeringen så tydligt försökt påverka parternas självständiga regleringar av lägstalönerna. Styrelsen menar att
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det finns all anledning att även under kommande kongressperiod arbeta med att värna
den svenska kollektivavtalsmodellen, parternas självständighet, kollektivavtalens lägstalöner och motverka försöken att skapa nya låglönesektorer.
I motion 16.5 föreslås att LO får i uppdrag att med kraft driva frågan om elimineringen av löneskillnaderna mellan kvinnor och män kommande kongressperiod. LOs
kongresser 2004 och 2008 har slagit fast att det finns en orättvisa på arbetsmarknaden, som har sin grund i en värdediskriminering av kvinnligt dominerade yrken.
Värdediskrimineringen innebär att dessa yrken värderas lägre och har väsentligt lägre
lön, än mansdominerade yrken med lika värde och svårighetsgrad. För att komma till
rätta med denna grundläggande orättvisa, krävs en stark samordning, eftersom problemet inte kan lösas på enskilda avtalsområden eller av enskilda förbund.
Det bör understrykas att arbetet för jämställda löner enligt styrelsen inte handlar
om att eliminera alla löneskillnader mellan kvinnor och män, utan om att successivt
rätta till de orättvisa och osakliga löneskillnader som uppstår genom värdediskrimineringen. En värdediskriminering som också drabbar män som arbetar i kvinnodominerade yrken. Genom kollektivavtal och facklig solidaritet ska utrymme skapas för att
utjämna orättvisor på arbetsmarknaden och hindra en fri marknadsprissättning av
arbetet. Styrelsen bedömer också att legitimiteten för kollektivavtalsmodellen riskerar
att undergrävas, om inte parterna lyckas åtgärda diskriminerande löneskillnader mellan yrken. Redan idag höjs röster för ökad statlig inblandning i lönebildningen i syfte
att öka jämställdheten. Styrelsen menar att det enda säkra sättet att förhindra att en
sådan uppfattning vinner i styrka, är att varaktigt lyckas ändra diskriminerande lönerelationer på arbetsmarknaden, genom kollektivavtal.
Satsningen på en mer jämställd lönestruktur är långsiktig och måste pågå och prioriteras under betydligt mer än en kongressperiod. Några steg mot mer jämställda löner
har tagits genom de särskilda jämställdhetspotterna i avtalsrörelserna 2007, 2010 och
2012. Som påpekas i motionen återstår dock huvuddelen av arbetet.
I motion 16.4 första att-satsen föreslås att styrelsen, i arbetet med samordnade
förbundsförhandlingar, fram till nästa kongress ska verka för särskilda jämställdhetspotter.
Styrelsen vill i detta sammanhang understryka vikten av att förbunden enas om
principer, för hur arbetet för mer jämställda löner ska kunna pågå under flera avtalsrörelser. Styrelsen bedömer dock att formerna och teknikerna för hur arbetet konkret
ska läggas upp i framtida avtalsförhandlingar, inte ska beslutas av kongressen. För att
uppnå bästa resultat måste det finnas möjlighet att korrigera strategierna inför varje
avtalsrörelse. Styrelsen föreslår också i avsnittet ”Lönebildning och lönepolitik”, i
inledningen till punkt 16, att det tas fram underlag för en diskussion i fackföreningsrörelsen i syfte att modernisera den solidariska lönepolitiken, bland annat med särskilt
fokus på jämställda löner.
I motion 16.4 andra att-satsen föreslås att LOs styrelse i arbetet med samordnade
förbundsförhandlingar fram till nästa kongress ska verka för att minska lönegapet mellan arbetare och tjänstemän.
Under snart två decennier har LO-förbunden kontinuerligt lyckats öka medlemmarnas reallöner. Trots detta har löneskillnaderna mellan arbetare och tjänstemän
ökat under samma tid. Det bör enligt styrelsen, i detta sammanhang, understrykas att
tjänstemannakollektivet är stort och rymmer grupper med helt olika förutsättningar på
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arbetsmarknaden. Vissa tjänstemannagrupper är mer utbytbara och har ett lågt löneläge, medan andra har en mycket stark marknadsposition. Det är den senare gruppen
som enligt styrelsen, kan utgöra ett problem för hela lönebildningen på arbetsmarknaden.
Tjänstemännen har en allt högre utbildningsnivå, och en större andel med lång
högskoleutbildning, vilket möjligen skulle kunna förklara delar av det ökade lönegapet,
men även arbetarna inom LO har en tydligt stigande utbildningsnivå. Sammantaget
bedömer styrelsen, att åtminstone merparten av det ökade lönegapet mellan arbetare
och tjänstemän, inte kan förklaras av ändrade kvalifikationskrav eller faktorer kopplade till arbetsinnehåll. Det ökade generella lönegapet, mellan arbetare och tjänstemän,
skapar enligt styrelsen problem på arbetsmarknaden. Orättvisorna och klyftorna ökar
trots att svenska folket, inklusive tjänstemännen själva, enligt undersökningar förordar
mindre skillnader i lön mellan olika yrkeskategorier. Mot bakgrund av ovanstående
bedömer styrelsen det nödvändigt att verka för att minska det generella lönegapet
mellan arbetare och tjänstemän.
I motion 16.4 tredje att-satsen, föreslås att LOs styrelse initierar en bred diskussion
bland arbetsmarknadens parter med sikte på att under kongressperioden klargöra parternas eget ansvar för industrinormeringen. I motionstexten lyfts problemet med att
tjänstemännen inom industrin får ut betydligt högre löneökningar, än de som slås fast
i de starkt normerande centrala kollektivavtalen.
LO har under lång tid eftersträvat att inför avtalsrörelserna definiera ett löneutrymme som möjliggör så höga löneökningar som möjligt, utan att äventyra sysselsättning
och internationell konkurrenskraft. Genom att centralt lyckas reglera löneökningar i
kollektivavtal på rätt nivå, ska utrymmet för löneglidning minimeras. En okontrollerad
löneglidning strider enligt styrelsen mot grunderna för en solidarisk lönepolitik och
leder till kompensationskrav. Enskilda grupper kan genom kraftig löneglidning vinna
kortsiktiga vinster, men det riskerar att ske till priset av skador för en bred majoritet av
löntagare. Det riskerar att allvarligt försvåra strävandena mot mer rättvisa löner, både
inom och mellan löntagarkollektiv. Styrelsen delar uppfattningen att industrins parter
har ett ansvar för att hålla sina egna löneökningar inom ramen för de normerande
nivåer man själva förhandlat fram. Styrelsen menar dock att ansvaret för att hindra
kraftig löneglidning ska ses bredare än såsom ett ansvar för parterna inom industrin.
Styrelsen menar att parternas ansvar för den konkurrensutsatta sektorns normerande
roll på arbetsmarknaden och strategierna för att motverka skadlig löneglidning behöver utredas ytterligare, innan eventuella åtgärder i motionens anda initieras. Styrelsen
föreslår därför att frågan närmare ska behandlas i enlighet med förslaget att ta fram
underlag och initiera en bred diskussion om den solidariska lönepolitiken i avsnittet
”Lönebildning och lönepolitik” i inledningen till punkt 16.
I motion 16.7 föreslås dels att det nya industriavtalet ogiltigförklaras och dels att LO
kräver förhandlingsrätten med Svenskt Näringsliv och därmed återtar den normerande
rollen.
Under 2011 tecknade tre av LOs medlemsförbund, verksamma inom industrin,
ett nytt förhandlingsavtal. Delar av avtalet har sedan dess diskuterats flitigt inom
fackföreningsrörelsen. LOs medlemsförbund har stor frihet att teckna förbundsavtal.
Styrelsen ser ingen anledning att ändra på LOs stadgar i det avseendet.
LOs stadgar reglerar hur förbunden samverkar vid avtalsrörelser. Inför varje avtalsrörelse fattas beslut om i vilken form avtalsrörelsen ska föras. Styrelsen kan rekom-
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mendera representantskapet att avtalsrörelsen ska ske genom gemensamma förhandlingar, samordnade förbundsförhandlingar eller enskilda förbundsförhandlingar. Även
om den vanligaste förhandlingsformen under lång tid varit samordnade förbundsförhandlingar, har även i sen tid LO genomfört gemensamma förhandlingar direkt med
Svenskt Näringsliv. Gemensamma förhandlingar fördes exempelvis angående kollektivavtalsförsäkringarna under hösten 2011. Styrelsen menar att det även fortsättningsvis
ska bestämmas inför varje avtalsrörelse hur förbunden ska samverka. Det skapar nödvändig flexibilitet och möjlighet att anpassa strategierna till förändringar i omvärlden.
I motion 16.4 fjärde att-satsen, föreslås LOs styrelse få i uppdrag att föreslå förändringar i medlingsinstitutets uppdrag, med avseende på formulering av tydliga mål och
framtagande av lämpliga metoder, för att i medlingssituationer aktivt kunna understödja en utveckling i riktning mot jämställda löner genom relativförskjutningar.
Styrelsen instämmer till stor del i motionens kritik mot medlingsinstitutets nuvarande agerande vid medling i avtalsförhandlingar. Medlingsinstitutet har till uppdrag
att värna arbetsfreden, genom att verka för ”att nya avtal sluts innan föregående
avtalsperiod löper ut” samt verka för ”att tillvarata och upprätthålla den samsyn som
finns på arbetsmarknanden om den konkurrensutsatta sektorns lönenormerande roll”.
Avvägningen mellan dessa två uppdrag har på senare år tenderat att kantra över till att,
ner på andra decimalen, försöka lotsa alla överenskommelser till en viss procentsats
satt av industrin. LO har i andra sammanhang framfört att en sådan tolkning av uppdraget riskerar att undergräva parternas ställning och kraftigt försvåra LOs ambitioner, att
i varje avtalsrörelse sträva efter en mer rättvis och jämställd lönestruktur. LO har också
tidigare framfört kritik mot att medlingsinstitutet i sina löneanalyser i stor utsträckning
ignorerar värdediskrimineringen mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden.
Mot bakgrund av medlingsinstitutets tolkning av sitt uppdrag, kan styrelsen förstå
kraven på ändringar i regelverket, men förslaget är förenat med betydande risker.
Utvidgade befogenheter, för medlingsinstitutet, kan leda till en icke önskvärd statlig
inblandning i lönebildningen. Styrelsen gör sammantaget bedömningen att det ur såväl
strategisk som principiell synpunkt, inte är lämpligt försöka ändra medlingsinstitutets
uppdrag på det sätt som beskrivs i motionen.
Styrelsen föreslås att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 16.4 andra att-satsen och 16.6,
att anse motionerna 16.4 första och tredje att-satserna och 16.5 besvarade samt
att avslå motion 16.4 fjärde att-satsen och 16.7.
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I debatten deltog
Per Lilja, Handels
Lenita Granlund, Kommunal
Hans Öhlund, Fastighets
Veli-Pekka Säikkälä, IF Metall
Jamal El Haj, IF Metall
Marie Nilsson, IF Metall
Tommy Tillgren, Handels
Gerald Lindberg, Livs
Marcel Carlstedt, Transport
Johan Ingelskog, Kommunal
Lars Hildingsson, Byggnads
Ronny Wenngren, Elektrikerna
Johan Lindholm, Byggnads
Anders Ferbe, IF Metall
Yeshiwork Wondmeneh, Kommunal
Khuanla Chalardyaem, IF Metall
Ann-Christina Steneryd, Kommunal
Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande,
–– Lenita Granlund, Kommunals yrkande om bifall över motion 16.4,
–– Hans Öhlund, Fastighets yrkande om bifall över motion 16.4 fjärde attsatsen och bifall till styrelsens utlåtande över motion 16.4 första, andra
och tredje att-satserna,
––Veli-Pekka Säikkälä, IF Metalls m.fl. yrkande om bifall till styrelsens utlåtande över motion 16.4,
–– Ronny Wenngren, Elektrikernas yrkande om bifall till motion 16.4 samt
yrkande om tilläggsatt-sats till motion 16.4; att LOs styrelse med kraft
ska verka för att osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män upphör
inom sju år räknat från 2013 års avtalsrörelse. Målet är att 2020 ska skillnaden mellan män och kvinnors löner vara som mest plus/minus 3 procent,
––Johan Ingelskog, Kommunals m.fl. yrkande om bifall över motion 16.4
andra, tredje och fjärde att-satserna och bifall Ronny Wenngren, Elektrikernas tilläggsyrkande,
–– Lars Hildingsson, Byggnads yrkande om bifall till styrelsens utlåtande
över motion 16.4 fjärde att-satsen.
–– Khuanla Chalardyaem, IF Metalls m.fl. yrkande om bifall styrelsens förslag över motion 16.4 och yrkar avslag till Ronny Wenngren, Elektrikernas tilläggsyrkande,
––Yeshiwork Wondmeneh, Kommunals yrkande om bifall till Ronny Wenngren, Elektrikernas tilläggsyrkande,
––Johan Lindholm, Byggnads yrkande om kongressens uttalande om behovet av en förstärkning av det svenska kollektivavtalet som en grundbult
i den svenska modellen.
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Beslut
Kongressen beslutade efter votering
att bifalla styrelsens utlåtande över motion 16.4 första att-satsen,
att avslå Lenita Granlund, Kommunals yrkande om bifall över motion 16.4,
att avslå Hans Öhlund, Fastighets yrkande om bifall över motion 16.4 fjärde
att-satsen,
att avslå Ronny Wenngren, Elektrikernas yrkande om tilläggsatt-sats till
motion 16.4,
att avslå Johan Ingelskog, Kommunals m.fl. yrkande om bifall över motion
16.4 andra, tredje och fjärde att-satserna och bifall till Ronny Wenngren,
Elektrikernas tilläggsyrkande,
att avslå Yeshiwork Wondmeneh, Kommunals yrkande om bifall till Ronny
Wenngren, Elektrikernas tilläggsyrkande.
Votering begärdes av Jessica Persson Klemetsson, Kommunal.
Kongressen beslutade
att bifalla Johan Lindholm, Byggnads yrkande om kongressens uttalande
om behovet av en förstärkning av det svenska kollektivavtalet som en
grundbult i den svenska modellen.
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.
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Arbetsmarknadspolitik och a-kassa
Aktiv arbetsmarknadspolitik
Motionerna 16.8–16.16
16.8
Ett hållbart arbetsliv för tillväxt och välfärd
Industrifacket Metall, Kommunalarbetareförbundet
Den nordiska välfärdsmodellen har varit framgångsrik med att förena tillväxt och jämlikhet. Trots ett relativt högt skatteuttag har Sveriges ekonomi kunnat växa i hög takt. Många länder har sett på Sverige med ett stort
intresse. Vid senaste World Economic Forum lyftes de nordiska välfärdsmodellerna fram som positiva exempel på länder som har lyckats nå hög
konkurrenskraft.
Men den svenska välfärdsmodellen, som både har skapat förutsättningar
för en ständig omvandling i näringslivet och möjligheter för både män och
kvinnor att kombinera jobb och familj, behöver förbättras och utvecklas om
Sverige ska kunna ha en hög ekonomisk tillväxt även i framtiden.
Enligt en rapport från TCO försvinner ungefär vart femte jobb varje år
i Sverige, samtidigt som det skapas nästan lika många nya. Konkurrensen
om jobben handlar inte längre bara om branscher med traditionellt lågt
kunskapsinnehåll. I Kina och Indien finns i dag både bilfabriker och högteknologisk verkstadsindustri.
Omstruktureringen av det svenska näringslivet kommer att fortsätta och
förutsättningen för Sverige att kunna hantera detta omvärldstryck ligger i
att vi har en hög förmåga till omställning. Det kan ske den hårda vägen där
människor tvingas ta jobb med låg produktivitet och låga löner eller genom
att vi utnyttjar strukturomvandlingen till att öka värdet av människors arbetsinsats. För den fackliga rörelsen är det självklart att vi ska hjälpa människor igenom en sådan omställning genom att uppgradera deras förmågor
och kompetens och genom att uppgradera det stöd i form av välfärdstjänster
och annat som samhället kan erbjuda.
Medan Alliansregeringen i flera viktiga avseenden nedrustat Sveriges
omställningsförmåga vill vi se ökade satsningar på utbildning, kompetensutveckling samt investeringar i utveckling av nya företag och produkter,
liksom en utbyggd social välfärd. Det är bara baserat på arbete med högt
kunskapsinnehåll som Sverige kan klara att utveckla välfärden för hela
samhället och för alla medborgare. Ett högt kunskapsinnehåll kan utvecklas i alla typer av arbete. Det handlar både om att ge människor utbildning
och att ta vara på denna kompetens genom sättet vi organiserar arbetet på.
Samhället kan bidra till de yttre förutsättningarna genom ett bra utbildningssystem men också arbetsgivarna i privat och offentlig sektor måste
ta sin del av ansvaret för hur våra arbetsplatser och arbetet där utvecklas.
Industrins omvandlingstryck motsvaras i hög grad av problemen med
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växande behov och bristande resurser inom välfärdssektorn. Det är inte en
god utveckling för människor att de anställdas arbetsförhållanden kläms
mellan dessa bägge förutsättningar. I slutänden drabbas också vårdtagarna
av orimliga krav på anställda och av ineffektiva organisationssätt av vårdarbetet. Också inom vården krävs satsningar på att utveckla och nyttiggöra
en större del av de anställdas kompetenser för att höja kvaliteten och effektiviteten i verksamheten.
LO och förbunden har ett ansvar för att arbetslivets frågor åter lyfts in
den politiska diskussionens centrum. Det utanförskap som de nya moderaterna så gärna talade om i 2006 års valrörelse har i själva verket ökat under
deras tid i regeringsställning. Det är dags att arbetarrörelsen gör arbetslivets
frågor till ett centralt tema i nästa valrörelse. Pressen på människor i vård
och omsorg, inom industri och handel, liksom inom andra delar av arbetsmarknaden ökar konstant och vi ser starka tendenser till en utarmning av
arbetsinnehållet för stora grupper av anställda.
Arbetarrörelsen har en i dess bästa betydelse positiv människouppfattning. Vi menar att alla människor kan utvecklas och vill utvecklas om de
får rätt förutsättningar. Det goda välfärdssamhällets uppgift är att skapa
dessa förutsättningar.
Samtidigt som omvandlingstrycket ökar har både arbetslöshetsförsäkringen och den aktiva arbetsmarknadspolitiken rustats ned under de senaste
åren. I dag får bara tre av tio arbetslösa ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Endast 12 procent av alla som jobbade heltid när de blev arbetslösa får
80 procent av sin tidigare inkomst. Nya kvalificeringsvillkor gör att väldigt
få unga får någon ersättning från arbetslöshetsförsäkringen över huvud taget. Högre avgifter till a-kassorna har bidragit till att a-kassorna har förlorat
många medlemmar – bland vilka de flesta är låginkomsttagare. Ska Sverige
kunna möta den globala konkurrensen måste de sociala broarna, som gör en
omställning möjlig, förbättras. Det måste bland annat bli lättare, billigare
och mer förmånligt att var medlem i a-kassan.
En annan utmaning som Sverige och stora delar av västvärlden står inför är den demografiska utmaningen. Allt fler blir allt äldre. Kvoten mellan
antalet äldre och antalet personer i förvärvsaktiv ålder ökar betydligt fram
till år 2030. För att sluta detta försörjningsgap behöver fler uppmuntras att
jobba mer. Det kan handla om att få in unga snabbare på arbetsmarknaden,
att få fler, inte minst kvinnor, att orka jobba ända till pensionsdagen och se
till att nyanlända invandrare snabbt får komma i arbete. Men det finns också
en stor potential i att få fler kvinnor att jobba fler betalda arbetade timmar.
Kvinnor förvärvsarbetar i dag i betydligt lägre utsträckning än män. Sysselsättningsgraden är lägre, och kvinnor jobbar oftare deltid. Skulle kvinnor arbeta lika mycket som män skulle sysselsättningen i Sverige öka med
motsvarande en halv miljon personer. Här finns en betydande potential till
ökat arbetsutbud som kan ge ett betydande bidrag för att minska försörjningsgapet i framtiden.
En viktig förutsättning för att kunna ta tillvara denna arbetskraftsreserv är att fortsätta att utveckla välfärdstjänsterna. Öppettiderna i förskolan behöver förlängas. Barnomsorg behöver erbjudas på obekväm arbetstid.
Äldreomsorgen behöver förbättras, för att avlasta anhöriga (som i dag ofta
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är kvinnor). Dessutom behöver arbetsmarknaden och familjelivet jämställas, så att kvinnor får praktiska möjligheter att jobba mer.
Den svenska modellen har historiskt varit framgångsrik i att förena tillväxt och jämlikhet. Men nu knakar den svenska modellen i fogarna. Samtidigt är utmaningarna kanske ännu större än på länge – och det gäller såväl
den ständiga omvandlingen i näringslivet som den demografiska utmaningen. Det är därför hög tid att uppgradera den svenska välfärdsmodellen, så
att Sverige kan förena både tillväxt och jämlikhet även i framtiden.
Vi föreslår LO-kongressen besluta
att LO tar initiativ till en bred utveckling av arbetslivets frågor med särskilt fokus på villkoren för omställning, utbildning och hållbara arbeten, målet ska vara att ge människor möjlighet till utveckling och goda
villkor i arbetslivet och att stärka grunden för tillväxt och utveckling
av välfärden,
att LO driver på för att förbättra arbetsmarknadspolitiken, bland annat
genom utbildningar som ökar den arbetslöses möjligheter att snabbt
komma tillbaka i arbete och en arbetslöshetsförsäkring som klarar att
garantera inkomsttrygghet under omställning,
att LO verkar för en bättre övergång mellan studier och arbetsliv, både när
det gäller yrkesutbildning och högskoleutbildning, för att unga snabbt
ska få jobb och för att nyanlända invandrare snabbt kommer i arbete
samt
att LO driver på för att uppgradera välfärdstjänsterna, med bättre öppettider i förskolan, barnomsorg på obekväm arbetstid och högre kvalitet
i äldreomsorgen, för att göra det möjligt för både kvinnor och män att
arbeta mer. (Behandlas under punkt 18.)

16.9
Bättre omställning
Fastighetsanställdas Förbund
Allt fler arbetare står utanför bra möjligheter till omställning. När utvecklingen går vidare och gamla jobb ska ersättas av nya, blir rädslan för omställning ett hot. Den nödvändiga utvecklingen hämmas av människors rädsla
att hamna utanför.
Den främsta orsaken till rädslan som sprider sig, och hämmar landets
utveckling, är de kraftigt försämrade villkoren i a-kassorna.
2006 hade 80 procent av medlemmarna i a-kassan rätt till 80 procent
av lönen vid arbetslöshet. Idag är det bara 25 procent av a-kassornas medlemmar som har rätt till 80 procent av lönen. Dessutom hamnar allt fler
utanför a-kassornas då försämringarna innebär att många ställer sig utanför och ännu fler inte har möjlighet att få vara med. Om man räknar alla
löntagare som har någon form av jobb, alltså även dem som inte är med i
a-kassorna, är det bara 13 procent som har möjlighet att få ut 80 procent av
lönen vid arbetslöshet.
Den svenska modellen, med fackligt drivna a-kassor och ett ansvarstagande från medlemmarna, är en samhällsnytta som ordentligt försämrats
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av politikerna i regeringspartierna. Tillspetsat går det kanske att säga att
de bedriver ett inbördeskrig mot arbetare. Deras ideologiska mantran förblindar dem så att de inte ser, att det är det egna landet de trasar sönder när
omställningsskyddet försämras så kraftigt.
Möjligheten att få bra stöd när ens jobb försvinner, är en grundsten
som välståndet bygger på. När människor blir rädda för att hamna på bar
backe, istället för att känna möjligheten till utveckling är det en så starkt
hämmande kraft i samhället, att hela landets utveckling allvarligt försvagas.
Idéerna om att våga stå upp för varandra, när det är tufft, är en samhällsidé
som har stark förankring hos människor. Nu går Sverige istället bort från
ett samhälle där omställningens system får kosta, när landet hamnar i ekonomiskt tuffa tider, eftersom det kostar väldigt lite när det går bra. En idé
som gör landet starkt och ger näringslivet möjligheter till snabb återhämtning när det vänder uppåt igen.
När politiker med kraft hellre följer teoretiska ideologier, istället för en
handfast verklighetssyn, måste arbetsmarknadens parter ta ett större ansvar.
Fackförbunden inom LO, har ett stort ansvar inför sina medlemmar och
frågan är av sådan vikt att det finns anledning att inte alltid i första hand
se till det traditionella.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LOs styrelse får i uppdrag att aktivt arbeta med frågan om en bättre omställningslösning för löntagarna. Vägledande ska vara en verklighetssyn
som skapar förutsättning för ett samhälle med mindre rädsla och större
utrymme för utveckling.

16.10
Arbetsmarknadsutbildning/kompetensutveckling
Byggnadsarbetareförbundet, GS, Industrifacket Metall Byggnads Öst, GS avd
8, Östergötland, IF Metall avd 22, Sörmland
Trots stor efterfrågan på arbetskraft är arbetslösheten förhållandevis fortsatt
hög. En av förklaringarna kan vara att möjligheten till omställning inom
yrkeslivet inte är optimal, det vill säga omställningen av individens kunskap och kompetens. Möjligheterna till kompetensutveckling via Komvux
är kraftigt beskuren och arbetsmarknadspolitiska utbildningar är i princip
obefintliga.
Den fackliga organisationens uppgift är att företräda och tillvarata medlemmarnas intressen och däri ligger att arbeta för kompetensutveckling och
omställning till ny kompetens.
Ett återupprättande av möjlighet till kompetensutveckling för den arbetslöse och möjlighet till arbetsmarknadsutbildning under rimliga former
måste vara en angelägen fråga för LO att driva.
Vi yrkar att LO beslutar att verka för
att resurser förs till Komvux så utbildningsmöjligheter öppnas för fler (Behandlas under punkt 16.4.2) samt
att resurser tillförs så att arbetsmarknadsutbildning blir möjlig.
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16.11
Resursslöseri inom fas 3
Industrifacket Metall avd 7, Södra Norrland
Vi anser att dagens fas 3 är slöseri med kompetenser. För att hela Sverige
ska leva måste vi ha utbildade personer som kan ta de tjänster företagen
behöver. Arbetslösa måste ges möjlighet att utbilda sig så att de ökar sin anställningsbarhet på arbetsmarknaden. Sverige ska konkurrera med kunskap.
Vi föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för
att alla arbetslösa ska ges möjlighet att studera och öka sina chanser att få
ett nytt jobb.

16.12
Samråd mellan arbetsförmedling och de fackliga organisationerna vid
anvisande av arbetsmarknadspolitiska åtgärder/insatser
Byggnadsarbetareförbundet, GS, Industrifacket Metall Byggnads Öst, GS avd.
8, Östergötland, IF Metall avd. 22, Sörmland
Idag uppstår uppenbara svårigheter vid samrådsförfarandet gällande arbetsmarknadspolitiska program/insatser. De olika arbetsförmedlingarna tolkar
vad som är ett arbetsmarknadspolitisk program/åtgärd olika och det framgår
inte vilken person som samrådet gäller.
För att säkerställa att oseriösa arbetsgivare med arbetsförmedlingens
goda minne inte använder skattemedel för att snedvrida konkurrensen på
arbetsmarknaden och också för att kunna säkerställa en rimlig arbetsmiljö
likväl som försäkringsskydd, godtagbara löner och övriga ersättningsvillkor
måste samrådet med de fackliga organisationerna fungera.
För den enskilda individen kan den fackliga organisationen kvalitetssäkra
arbetsplatsen genom förvissningen om att det finns kollektivavtal. Det ska
också noteras att det inte finns någon laglig rätt för den fackliga organisationen att besöka arbetsplatsen om inget kollektivavtal finns.
Vi menar också att det är av största vikt att säkerställa att handledare
finns på berörda arbetsplatser och att det måste säkerställas vid anvisning.
Om den fackliga organisationen avstyrker samrådsförfarandet till exempel på grund av att arbetsplatsen ej tecknat kollektivavtal eller att arbetsgivaren förfaller oseriös, så borde inte arbetsförmedlingen placera personer
med stöd av samhällets finansiering på en sådan arbetsplats.
Det borde ligga i LOs arbetsuppgifter att kraftfullt verka för att ordning och reda bibehålls på arbetsmarknaden varvid säkerställandet av att
staten inte finansierar oseriösa arbetsförhållanden måste vara en prioriterad arbetsuppgift.
Vi yrkar att LO beslutar att verka för:
att obligatoriskt samrådsförfarande mellan arbetsförmedling och de fackliga organisationerna sker
att arbetsförmedlingen lägger större vikt vid de fackliga organisationernas
utlåtande.
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16.13
Handledare på arbetsplatserna
Handelsanställdas Förbund avd 11, Örebro
I dagens regelverk gällande arbetsmarknadspraktik med mera gäller att det
ska finnas kollektivavtal på arbetsplatsen. Det finns dock inget krav på att
det ska finnas en utbildad handledare på arbetsplatsen.
När en person kommer ut för att praktisera/arbetsträna på en arbetsplats är det viktigt att det finns någon utbildad person som tar hand om och
vägleder personen på ett bra sätt. Avgörande för att det ska bli en lyckad tid
för personen i fråga är att man får en chans att bli en del i gemenskapen
och inte ”bara” utföra arbetsuppgifter. Då krävs det någon intresserad och
utbildad person som finns till hands på arbetsplatsen.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för att utbildade handledare finns på de arbetsplatser som tar
emot praktikanter och arbetstränande.

16.14
Återgång till 1935 års arbetsförmedlingslag
Transportarbetareförbundet avd 3, Göteborg
Då Lagen om anställningsskydd alltmer urholkas borde LO verka för att
medlemmarna ska känna sig tryggare i sin anställning.
Vi föreslår
att LO verkar för en återgång till 1935 års arbetsförmedlingslag.

16.15
Bered handikappade och äldre arbetstagare sysselsättning på den öppna
arbetsmarknaden
Industrifacket Metall avd 4, Södra Västerbotten, avd 5, Höga kusten, avd 6,
Mellersta Norrland
I framtiden behövs fler i arbete. Vår övertygelse är att de allra flesta människor kan och önskar arbeta, däremot har människor olika förutsättningar.
Möjligheten till arbete ska finnas för alla medborgare i arbetsför ålder.
Fysiska och psykiska sjukdomar utgör funktionshinder så länge som arbetslivet inte anpassas efter olika människors förutsättningar. Med tekniska
hjälpmedel, ekonomiskt stöd och med anpassade krav och arbetstider kan de
allra flesta bidra till egen och andras försörjning. Arbetslivet kan inte bara
reserveras för dem som kan bidra till produktionen med hundra procent.
Ansvaret för ett väl anpassat arbetsliv för alla vilar på oss alla. Staten och
kommunerna kan tillsammans med arbetsmarknadens parter göra betydligt mer än i dag. För att klara detta är den glömda lagen, Främjandelagen,
ett viktigt instrument.
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Vi föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för
att arbetsförmedlingen tillämpar § 8–13 i Främjandelagen i syfte att bereda
arbetshandikappade och äldre arbetstagare sysselsättning på den öppna
arbetsmarknaden.

16.16
Varselavgift i främjandelagen
Industrifacket Metall
Enligt främjandelagen ska en arbetsgivare som ämnar genomföra en driftsinskränkning, som kan medföra uppsägningar, varsla arbetsförmedlingen om
detta minst två månader före om högst 25 arbetstagare berörs, minst fyra
månader före om fler än 25 men högst 100 arbetstagare berörs och minst sex
månader före om fler än 100 arbetstagare berörs av uppsägning.
Syftet med lagen är att samhället ska ha möjlighet att förbereda sig för
att ta emot de uppsagda som går ut i arbetslöshet.
Därför är det viktigt att ett brott mot lagen ska vara så pass kännbart
att en arbetsgivare inte ska känna sig frestad att låta bli att varsla arbetsförmedlingen.
Vi föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för
att varselavgifterna i främjandelagen höjs.

Utlåtande
Motionerna 16.8 första–tredje att-satserna, 16.9, 16.10
andra att-satsen, 16.11–16.16 samt 18.28 andra att-satsen
16.8 första–tredje att-satserna
att LO tar initiativ till en bred utveckling av arbetslivets frågor med särskilt fokus på
villkoren för omställning, utbildning och hållbara arbeten, målet ska vara att ge
människor möjlighet till utveckling och goda villkor i arbetslivet och att stärka grunden för tillväxt och utveckling av välfärden,
att LO driver på för att förbättra arbetsmarknadspolitiken, bland annat genom utbildningar som ökar den arbetslöses möjligheter att snabbt komma tillbaka i arbete
och en arbetslöshetsförsäkring som klarar att garantera inkomsttrygghet under
omställning samt
att LO verkar för en bättre övergång mellan studier och arbetsliv, både när det gäller
yrkesutbildning och högskoleutbildning, för att unga snabbt ska få jobb och för att
nyanlända invandrare snabbt kommer i arbete.
16.9
att LOs styrelse får i uppdrag att aktivt arbeta med frågan om en bättre omställningslösning för löntagarna. Vägledande ska vara en verklighetssyn som skapar förutsättning för ett samhälle med mindre rädsla och större utrymme för utveckling.
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16.10 andra att-satsen
att resurser tillförs så att arbetsmarknadsutbildning blir möjlig.
16.11
att alla arbetslösa ska ges möjlighet att studera och öka sina chanser att få ett nytt jobb.
16.12
att obligatoriskt samrådsförfarande mellan arbetsförmedling och de fackliga organisationerna sker
att arbetsförmedlingen lägger större vikt vid de fackliga organisationernas utlåtande.
16.13
att LO verkar för att utbildade handledare finns på de arbetsplatser som tar emot praktikanter och arbetstränande.
16.14
att LO verkar för en återgång till 1935 års arbetsförmedlingslag.
16.15
att arbetsförmedlingen tillämpar § 8–13 i Främjandelagen i syfte att bereda arbetshandikappade och äldre arbetstagare sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden.
16.16
att varselavgifterna i främjandelagen höjs.
18.28 andra att-satsen
att ungdomsarbetslösheten angrips utifrån strukturella brister inom vårt allmänna och
sociala försäkringssystem.
Motion 16.8 och 16.10 beskriver väl en del problem och utmaningar för Sverige. Det är
av vikt att LO lyfter frågan om hur välfärden, arbetslivet och arbetsmarknaden samspelar, vilket också påpekas i motionerna.
LO arbetar med flera av de beskrivna problemen i dagsläget, via dagligt påverkansarbete gentemot myndigheter och intresseorganisationer, men också via olika
utredningar och projekt, såsom det förbundsgemensamma utredningsprojektet
”Arbetsmarknaden efter krisen”.
Välfärden ska skapa förutsättningar och underlätta för dem som är i arbetslivet,
medan arbetslivet i sig ska vara hållbart. Fungerar välfärden och arbetslivet på bästa
sätt, minimeras belastningarna på arbetsmarknaden och arbetsmarknadspolitiken.
I de fall välfärden inte fungerar märks det på arbetsmarknaden. Finns det inte
bostäder tillgängliga i de regioner som växer, fungerar inte utbildningssektorn eller
kommunikationer optimalt, försvåras för arbetsgivare att få tag på kompetensen de
efterfrågar. Tillväxten dämpas och arbetslösheten blir högre än den annars skulle vara.
Arbetsmarknadspolitiken får en extremt svår uppgift om inte välfärden fungerar.
Det som behövs inom arbetsmarknadspolitiken är åtgärder som gör det möjligt för
individer att ställa om från en del av arbetsmarknaden till en annan, utifrån de förutsättningar individen har och utifrån vad som efterfrågas på arbetsmarknaden.
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En arbetsmarknadspolitik med många utbildande och rustande inslag har en stärkande effekt på individer som tar del av den, vilket ger goda förutsättningar för att individer ska kunna delta fullt ut efter förmåga på arbetsmarknaden. Att arbetsmarknadsutbildningen tillförsäkras resurser är centralt, som del i en verkligt aktiv arbetsmarknadspolitik där möjligheterna för individen att få och varaktigt behålla ett arbete stärks.
Med tanke på den höga ungdomsarbetslösheten och betydelsen av att ungdomar
fullföljer sin gymnasieutbildning så måste gymnasieskolan prestera bättre. Dit hör
också att övergången mellan fullföljd utbildning och arbetsmarknad måste fungera
mycket bättre än idag. Där har LO och dess medlemsförbund en viktig uppgift.
Det är också en viktig uppgift för branschernas parter, att bidra till och följa utvecklingen av kvaliteten i yrkesprogrammens innehåll, genomförande, och inte minst i det
arbetsplatsförlagda lärandet. Med parternas och därmed arbetsgivarnas ökade inflytande över yrkesutbildningarna följer också ett ansvar för att rekrytera arbetskraft från
de ”egna” yrkesprogrammen. När det gäller högskoleutbildningar, måste samverkan
med arbetslivet avsevärt förbättras.
Motion 18.28 resonerar kring att ungdomsarbetslösheten i Sverige beror på strukturella problem i överlappandet mellan olika samhälleliga strukturer, nedläggning av den
allmänna värnplikten och principen om att lägsta pris vinner vid upphandlingsförfaranden. Vidare uttrycker motionen ett behov av att angripa ungdomsarbetslösheten utifrån strukturella brister inom vårt allmänna och sociala försäkringssystem. LO menar
att arbetsmarknadspolitiken och problemen där inom tveklöst har beröring med andra
politikområden, så som utbildningspolitiken, men att angripa ungdomsarbetslösheten
utifrån brister i just försäkringssystemen missar den nödvändiga arbetsmarknadspolitiska utgångspunkten.
I motion 16.9 föreslås att LO aktivt arbetar med frågan om en bättre omställningslösning för löntagarna. Vägledande ska vara en verklighetssyn som skapar förutsättningar för ett samhälle med mindre rädsla och större utrymme för utveckling.
Som nämnts ovan är kvalitetssäkrad arbetsmarknadspolitik en förutsättning för att
värna den svenska arbetsmarknadsmodellen. LO verkar för att förbättra och utveckla
de områden som krävs för att underbygga och stärka den svenska arbetsmarknaden
och svensk konkurrenskraft.
LO verkar idag för att arbetsmarknadspolitiken ska utformas för att möta de arbetslösas behov. För att främja omställning från ett yrke till ett annat, eller från en bransch
till en annan, kan flera olika insatser krävas. Allt från praktik och kortare eller längre
utbildning till subventionerade anställningar.
LO anser vidare att arbetslöshetsförsäkringens utformning är avgörande för arbetsmarknadens funktionssätt. För att mildra effekterna vid neddragningar och påskynda
en effektiv omställning, har LO som en part på arbetsmarknaden ingått avtal med
arbetsgivarna om omställningsavtal. Dessa bör ses som komplement till den statligt
garanterade arbetsmarknadspolitiken.
LO besitter en unik kompetens om arbetsmarknadens funktionssätt både i teori
och praktik. Genom att kombinera dessa kompetenser ska LO fortsatt ta ansvar för att
utveckla en inkluderande, välorganiserad och föränderlig arbetsmarknad som stärker
svensk konkurrenskraft.
Motion 16.11 menar att det arbetsmarknadspolitiska programmet fas 3 är slöseri
med resurser och kompetens. Fas 3 har hårt kritiserats av LO i olika sammanhang,
bland annat i rapporten ”Den nya tidens AK-arbeten? En granskning av Fas 3”. LO har
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varit skarp i sin kritik av fas 3 av olika orsaker; arbetet som utförs är oavlönat, programmet är inte kompetenshöjande, arbetssökande riskerar att inte få de kunskaper och
färdigheter som efterfrågas på arbetsmarknaden och arbetsuppgifterna är konstlade.
LOs sammantagna ståndpunkt om fas 3 är att hela programmet bör brytas upp och
i stället ersättas med aktiva rustande arbetsmarknadspolitiska program, som fler
arbetsmarknadsutbildningar och fler subventionerade anställningar. Fler subventionerade anställningar kan uppnås om anställningsstöden höjs så normala löner subventioneras fullt ut, till avsedd nivå.
Kompetens är nyckeln till framgång både för arbetstagare och för arbetsgivare. För
arbetstagarna innebär det anställningsbarhet, för arbetsgivare förutsättningar till
bättre resultat. Många arbetslösa behöver hjälp för att få efterfrågad kompetens på
arbetsmarknaden.
Arbetslösa med behov ska inom ramen för arbetsmarknadspolitiken få den utbildning som behövs, med en rimlig studiefinansiering via aktivitetsstödet.
Det är dock inte så att samtliga arbetslösa i hela landet i första hand behöver
utbildande insatser för att öka sina chanser att få jobb. Vissa kanske behöver hjälp
med matchning, andra en praktikplats och ytterligare någon annan en subventionerad
anställning. Det centrala är att alla arbetslösa bör få individanpassat stöd – oavsett
om det är utbildning, matchning eller praktik. Att bättra på chanserna för att få ett nytt
jobb innebär olika saker för olika personer.
I motion 16.12 föreslås att ett obligatoriskt samrådsförfarande mellan arbetsförmedlingen och de fackliga organisationerna sker samt att arbetsförmedlingen lägger större
vikt vid de fackliga organisationernas utlåtanden.
Arbetsförmedlingens skyldighet att samråda med facklig organisation är styrd
utifrån förordningen (2000:628) om arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska
verksamhet. I förordningen stipuleras att arbetsförmedlingen ska samråda med den
sammanslutning av arbetstagare som är part i den lokala förhandlingen, innan någon
anvisas till ett arbetsmarknadspolitiskt program.
I maj 2009 undertecknade LO en överenskommelse om arbetsrutiner för samrådet.
Överenskommelsen innefattar en årlig uppföljning mellan representanter för LO, TCO
och Saco. Vidare har även en checklista upprättats för att underlätta för den fackliga
organisationen att göra relevanta utlåtanden. LO föreslog inför arbetsförmedlingens
budgetplanering, 2013–2015, att ekonomiska medel ska riktas till arbetstagarorganisationerna som ersättning för det arbete som utförs genom det omfattande samrådsarbetet. Under 2012 kommer även arbetsförmedlingen att bli skyldig att återrapportera
huruvida man har följt arbetstagarorganisationernas rekommendationer eller ej. LO
arbetar aktivt för att förbättra samrådsförfarandet och utvecklingen av arbetsrutiner.
Det har givit att det har skett avsevärda förbättringar.
Arbetsmarknadspolitiken har inom ramen för vissa insatser, såsom lönebidrag, tagit
bort krav om kollektivavtal eller villkor i nivå med avtal. Detta är LO starkt kritisk till
och driver en tydlig politik om ordning och reda på arbetsmarknaden.
I motion 16.13 föreslås att LO verkar för att utbildade handledare finns på de arbetsplatser som tar emot praktikanter och arbetstränande. LO anser att det är viktigt att
gränsen mellan praktik och arbete upprätthålls. Praktik ska främst inriktas på den
enskildes kompetensutveckling, men också att denne ges möjlighet att visa sina kunskaper.
Praktik i olika former kan vara effektiva för både unga och andra med begränsade
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arbetslivserfarenheter. Även om praktik inte leder till arbete på arbetsplatsen, kan en
bra praktikplats ge referenser och färdigheter som är värdefulla på arbetsmarknaden.
För att säkra kvalitet och minska riskerna för negativa effekter, som oönskad undanträngning, anser LO att praktikanter ska knytas till en handledare. Det blir då tydligare
att praktikanten ska lära av handledaren och inte utföra reguljärt arbete. LO anser vidare att det är av stor vikt att handledarskapet präglas av kontinuitet och att handledaren
inte byts annat än när det är befogat av utbildningsskäl.
LO föreslår även, i syfte att säkra kvalitén på praktikplatser, att såväl privata som
offentliga arbetsgivare får ersättning för den praktikplats som arbetsgivaren ställt till
förfogande. LOs förslag är att varje deltagare i arbetspraktik ska ha en särskild handledare och att arbetsgivaren kompenseras för handledningen genom en handledarpeng.
LO har vid flertal tillfällen framfört sin syn på hur arbetsmarknadspolitiken bör
utformas till arbetsmarknadsministern. LO har bland annat valt att tydliggöra vilket viktigt inslag praktik utgör, för en fungerande arbetsmarknadspolitik, givet att det finns
väl avvägda handledarresurser.
Motion 16.14 hävdar att Lagen om anställningsskydd, LAS, alltmer urholkas och att
LO-förbundens medlemmar därför behöver känna sig tryggare i sin anställning. För att
uppnå det föreslår motionen att LO ska verka för en återgång till 1935 års arbetsförmedlingslag.
För att LO-förbundens medlemmar ska känna sig tryggare i sina anställningar
bedriver LO arbete på flera olika håll. Det är LOs mening att tryggheten kopplat till en
anställning beror på flertalet faktorer. Bland annat så kan en bättre arbetslöshetsförsäkring, en bättre rustande, utbildande aktiv arbetsmarknadspolitik, och kompletterande omställningsförsäkringar, tillsammans ge trygghet och god omställningsförmåga som blir allt viktigare på arbetsmarknaden där strukturomvandlingen sker snabbt.
Lag (1935:113) med vissa bestämmelser om arbetsförmedling, här kallad 1935 års
arbetsförmedlingslag, innehöll bland annat skrivningar som i princip innebar ett
förbud mot privata arbetsförmedlingar. En stor del av skrivningarna handlade också
om böter för den som bedrivit vinstdrivande arbetsförmedling. Andra delar av lagen
handlade om tillstånd som kunde ges av arbetsmarknadsstyrelsen (en myndighet som
upphört) och om tillstånd till vinstdrivande arbetsförmedling som ”Konungen” kunde
ge. Att återgå till en lag från 1935 med denna utformning är varken relevant eller möjligt. För att LO-förbundens medlemmar ska känna sig tryggare i sin anställning finns
det andra metoder som passar bättre utefter hur arbetsmarknaden ser ut i dag.
Motionerna 16.15 och 16.16 handlar båda om främjandelagen ur olika perspektiv.
Lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder, den så kallade främjandelagen, behandlar varsel vid driftsinskränkning och åtgärder för att främja anställning av
äldre arbetstagare och arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga.
Motion 16.15 behandlar frågan om att fler behövs i arbete och att alla kan och önskar arbeta, men att alla samtidigt har olika förutsättningar och att arbetslivets anpassning är en springande punkt för att möjliggöra så fler kan arbeta efter förmåga.
Paragraf 8–13 i främjandelagen handlar om att arbetsgivare är skyldig att överlägga
med arbetsförmedlingen och berörda arbetstagarorganisationer om åtgärder för redan
anställda, som att förbättra arbetsförhållanden, och åtgärder för att trygga fortsatt
anställning för redan anställda äldre arbetstagare eller arbetstagare med nedsatt förmåga. Lagen säger också att överläggningar ska ske om åtgärder för att främja nyanställning av äldre arbetstagare eller arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga.
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Utifrån dessa överläggningar ska arbetsförmedlingen meddela arbetsgivaren
anvisningar i fråga om åtgärder som bör vidtas för att bereda bättre sysselsättningsmöjligheter åt äldre arbetstagare eller arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga.
Arbetsgivaren samt berörda arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer ska beredas
tillfälle att yttra sig.
Främjandelagens paragraf 8–13 har inte tillämpats fullt ut på svensk arbetsmarknad.
Om så vore fallet skulle troligtvis arbetslöshetsproblemen för äldre och för personer
med nedsatt arbetsförmåga vara mindre omfattande än vad de är i dagsläget.
Faktumet att delarna av lagen som tillämpas framför allt är de som rör varsel vid
driftsinskränkning, och det att lagen är från 1974, pekar på ett moderniseringsbehov.
För att främjandelagen ska ge effekter som tryggare anställningar och goda arbetsförhållanden för äldre och personer med nedsatt arbetsförmåga krävs troligen också ett
utökat samarbete mellan arbetsförmedlingen och arbetsmiljöverket.
Motion 16.16 resonerar kring den del av främjandelagen som handlar om varselavgift vid driftsinskränkning. Syftet med lagen och varselavgiften, är att samhället ska
ha möjlighet att förbereda sig för att ge ett bra stöd till dem som går ut i arbetslöshet.
I motionen hävdas att brott mot denna del av lagen, utefter lagens nuvarande utformning, inte är tillräckligt kännbart.
Dagens varselavgift, för uteblivet varsel från arbetsgivaren till arbetsförmedlingen,
spänner mellan 100 och 500 kronor per arbetstagare och påbörjad arbetsvecka.
Beloppsgränsen som fastställdes 1974, är inte kopplad till prisbasbeloppet och vanligtvis utdöms det lägsta beloppet. Varselavgiften är så låg att det enligt arbetsförmedlingen är meningslöst att gå till domstol, med hänsyn till utgifter för domstolsförhandlingarna. En modernisering av främjandelagen, även med avseende på varselavgifterna,
är därför angeläget.
Styrelsen föreslås att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 16.8 första–tredje att-satserna, 16.9, 16.10 andra att-satsen,
16.12–16.13, 16.15–16.16 samt
att avslå motionerna 16.11, 16.14 och 18.28 andra att-satsen.
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Full sysselsättning: Gör arbetsmarknaden tillgänglig för fler, sidorna 21–22
Sidan 21
––Antalet subventionerade anställningar, permanenta och tillfälliga, bör öka
kraftigt. Subventionsnivån måste möjliggöra jobb i befintliga lönelägen.
–– Särskilda jobb bör skapas för grupper som varit borta länge från arbetsmarknaden. Ersättning och villkor ska vara avtalsenliga.
–– LO för få i uppdrag att utreda hur etnisk diskriminering på arbetsmarknaden kan minimeras.

Sidan 22
–– Förstärkta förmedlingsinsatser. Arbetsförmedlingen ska ha resurser att
sätta in särskilda uppsökande insatser för personer med tillräcklig kompetens men med bristfälliga kontaktnät.
–– Effektiv validering. Yrkesspecifika valideringsmodeller bör tas fram i nära
samarbete med arbetsmarknadens parter.

I debatten deltog
Tomas Emanuelsson, Byggnads
Jan Johansson, IF Metall
Oscar Erneroth, LO
Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande,
––Tomas Emanuelsson, Byggnads yrkande om bifall över motion 16.11 med
tilläggsatt-sats: att alla måste få ekonomiska förutsättningar för att förbättra sin grundutbildning som man kan försörja sig på,

Beslut
Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla Tomas Emanuelsson, Byggnads yrkande om bifall över motion
16.11 med tilläggsatt-sats: att alla måste få ekonomiska förutsättningar
för att förbättra sin grundutbildning som man kan försörja sig på,
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.
Voteringen begärdes av kongressordföranden.
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A-kassornas utformning och finansiering
Motionerna 16.17–16.27
16.17
Framhäva a-kassan som försäkring
Byggnadsarbetareförbundet Småland–Blekinge
Sedan regeringsskiftet i Sverige har vi sett hur regeringen urholkat vår arbetslöshetsförsäkring med kraftigt försämrade villkor och osolidariska avgifter.
Om och om igen får vi höra i media hur vi måste komma ifrån vårt bidragssamhälle.
Vi menar att vi måste belysa det faktum att det handlar om en försäkring och inte bidrag.
Vi föreslår
att LO får i uppdrag att tydliggöra att a-kassan är en försäkring och inte ett
bidrag.

16.18
Allmän arbetsförsäkring
Byggnadsarbetareförbundet Stockholm–Gotland
I socialdemokratiska partiets rådslag om jobb i början av 2008 framfördes
idén om en allmän sysselsättningsförsäkring. (Den som vill läsa mer om
förslaget kan med e-post få vår rapport ”Allmän sysselsättningsförsäkring
– en investering i människor” via e-post: bosse@elmgren.org.). Vi som tog
detta initiativ har sedan arbetat vidare med idén (som vi numera valt att
kalla allmän arbetsförsäkring, vilket vi tycker är ett bättre namn).
Socialdemokraterna har efter hand, dels genom Rådslaget, dels genom
initiativ i riksdagen fört fram förslag som tillgodoser viktiga delar av vad
en arbetsförsäkring skulle innebära. Några exempel:
Samhällets stöd åt en kompetens- och omställningsförsäkring som parterna på arbetsmarknaden kan avtala om (finns till viss del redan men kan
utvecklas vidare).
Ökad aktiv arbetsmarknadspolitik för att göra arbetslösa bättre rustade
att ta de arbeten som finns.
Arbetsmarknadens parter får ansvaret för rehabilitering.
Höjda ersättningar och sänkta avgifter i arbetslöshetsförsäkringen.
Vi vill nu att arbetarrörelsen under den kommande mandatperioden ska
utreda om man bör bygga vidare på dessa reformer så att de tillsammans
utvecklas till en arbetsförsäkring som omfattar alla. Det skulle lägga grunden för en viktig trygghets- och välfärdsreform.
En arbetsförsäkring ska ytterst gå ut på att var och en ska kunna utveckla och ta vara på sina egna förutsättningar i arbetslivet. Den ska för
varje person täcka kostnaden för insatser så att hon eller han ska komma i
ett så passande och bra arbete som möjligt. Det kan vara utbildning, prak-
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tik, arbetsprövning, att upprätta en personlig handlingsplan, rehabilitering,
arbetsträning, anpassning av arbetsplatsen, förebyggande insatser för att
hindra förslitning etc.
Var och en ska kunna stå i nära kontakt med en personlig vägledare, tillsammans med vilken man ska inventera sina egna möjligheter och intressen,
göra en genomtänkt handlingsplan, söka rätt på lämpliga kurser och andra
insatser för att nå ett så passande jobb som möjligt, revidera planen när så
behövs etc. Det är viktigt att var och en bara ska behöva vända sig till en
enda person för att få denna vägledning. Och inte behöva söka hjälp hos
flera olika myndigheter och företag.
Man kan dra stor lärdom av det arbete som bedrivs i Norge för ett ”inkluderande arbetsliv” och av verksamheten inom omställningsförsäkringar
som i dag finns på stora delar av den svenska arbetsmarknaden, grundade
på kollektivavtal.
En obligatorisk arbetslöshetsförsäkring (omställningsförsäkring) bör ingå
i arbetsförsäkringen. På det sättet kostnadsbelastar man försäkringen för
arbetslöshet och gör det hela tiden intressant för försäkringen att undvika
arbetslöshet eller risk för kommande arbetslöshet.
Att alla är med i försäkringen är en fråga om social rättvisa – ingen ska
lämnas utanför. (Idag är det bara a-kassornas ekonomi som alla är med och
bidrar till, genom statens finansiering.)
Läget har också ändrats i och med att den borgerliga regeringen nu avser
att införa en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Om en sådan införs kommer det att vara svårt att på nytt göra försäkringen frivillig – det skulle ju
betyda att man tog ifrån stora grupper försäkringsskyddet vid arbetslöshet.
Det är viktigt att ersättningsnivåerna i arbetsförsäkringen blir tillräckligt höga så att man inte stimulerar arbetsmarknader med alltför dåliga
arbetsvillkor att utvecklas och det ska vara ekonomiskt intressant att arbeta efter en personlig handlingsplan och därmed stå till arbetsmarknadens
förfogande.
Vår idé om arbetsförsäkring är absolut inte detsamma som en statlig arbetslöshetsförsäkring.
För det första ska den, som vi redan har beskrivit, vara någonting mycket
mer, försäkra möjligheterna att komma tillbaka i arbetslivet, inte bara försäkra inkomsten.
För det andra, försäkringen ska visserligen vara lagfäst så att alla kommer
med, och premierna betalas genom någon form av arbetsgivaravgifter. Men
huvudtanken är att man genom att lagen blir dispositiv ska kunna överlåta
åt parterna på arbetsmarknaden att genom kollektivavtal ta över ansvaret
för försäkringen på olika avtalsområden och utforma den med hänsyn till
olika behov och önskningar inom sin del av arbetsmarknaden.
Alternativt kan man tänka sig att i stället överlåta åt fackliga organisationer som är beredda till detta att sköta försäkringen på de delar av arbetsmarknaden där organisationen har kollektivavtal.
Båda dessa alternativ har för- och nackdelar som vi inte ska diskutera
här. Men gemensamt för dem är att de ger de fackliga organisationerna inflytande över arbetsförsäkringen, hur den utformas och hur den tillämpas.
Den del av försäkringen som staten naturligtvis måste sköta, utöver att
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fördela de inbetalade avgifterna mellan olika försäkringsgivare, gäller dels
alla dem som står helt utanför arbetsmarknaden men som vill komma in
på den, dels alla som kommer att arbeta på arbetsplatser som inte omfattas
av kollektivavtal om denna försäkring.
Arbetsförsäkringen kommer med den här uppläggningen att i praktiken
få hand om en stor del av arbetsmarknadspolitiken – ansvaret kommer i hög
grad att läggas på arbetsmarknadens parter.
Fackliga organisationer, särskilt inom LO-området, är i regel negativa till
tanken på ett obligatorium. Framför allt hävdas att arbetslöshetskassorna
enligt den modell som använts hittills starkt medverkar till att facket får
många medlemmar, särskilt om förmåner och avgifter i försäkringen kan
återställas till tidigare nivåer.
Ett argument för den bestående ordningen som förts fram i tidigare debatt har varit att de fackliga företrädarna har en så ingående kännedom om
förhållandena på de arbetsplatser där de verkar att försäkringen tillämpas
mycket smidigare om den organiseras i facklig regi än om särskilda försäkringstjänstemän skulle sköta den.
På den senare punkten har förhållandena med tiden ändrats så, att de
som i dag är försäkringshandläggare i regel har mycket lite närkontakt med
arbetsplatserna. Fackets ombudsmän och a-kassans handläggare måste numera enligt alla regler vara helt skilda personer och arbeta i helt olika organisationer. Detta argument för att behålla a-kassorna i nuvarande form
gäller alltså inte längre.
Det är också tveksamt om a-kassorna i nuvarande form medverkar till
en hög facklig organisationsgrad. I TCOs största förbund Unionen finns en
stark opinion som rentav hävdar motsatsen. Och det stora medlemsraset i
a-kassorna (över 500 000) sedan avgifterna höjdes och förmånerna försämrades 2006/2007, har varit betydligt större än medlemsminskningen i motsvarande fackförbund. Många lämnade a-kassan men stannade kvar i facket.
Sedan tidigare finns också medlemmar i a-kassorna som inte är med i facket.
Även om det alltjämt skulle finnas vissa fördelar för fackens medlemsutveckling med a-kassorna i den form de har i dag (med en verksamhet som
numera är klart skild från fackets) så motvägs detta av stora och växande
nackdelar med att inte alla omfattas av försäkringen. I dag står cirka en och
en kvarts miljon människor (30 procent av alla förvärvsarbetande) utan
försäkringsskydd vid arbetslöshet. Och av dem som faktiskt är arbetslösa
är majoriteten utan försäkring mot inkomstbortfall. Det försvagar fackets
position i förhandlingar, särskilt om arbetslösheten stiger. Det är bra för
den fackliga styrkan att alla är med. Det anses ju till exempel självklart
att alla anställda på en arbetsplats ska omfattas av kollektivavtal, inte bara
medlemmarna i facket.
Vi föreslår
att LO ska utreda om tanken med en allmän arbetsförsäkring kan vara en
framkomlig väg för att stärka arbetslinjen och verka för ett gott arbete
åt alla.
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16.19
En gemensam a-kassa för hela LO-kollektivet
Handelsanställdas Förbund
Alliansens försämring av a-kassan har skapat stora problem för såväl de
som har arbete som för de som är arbetslösa. Genom chockhöjningen och
differentieringen av avgifterna, hårdare kvalificeringsregler och försämrad
ersättning har också själva institutionen arbetslöshetsförsäkringen urholkats.
Differentieringen av avgifterna har prövat solidariteten mellan fackförbunden beroende på vilka avgifter en medlem får betala. För LO-kollektivet
finns stora skillnader i a-kasseavgift mellan olika förbund. För att solidariskt
kunna utjämna dessa avgifter krävs att LO och förbunden sluter sig samman
och tar ett viktigt steg mot en gemensam a-kassa för hela LO-kollektivet –
på samma sätt som alla SACO-förbund har en gemensam a-kassa.
Redan före alliansregeringens kraftiga höjning och differentiering av
avgifterna till LO-förbundens a-kassor fanns goda skäl för en gemensam
kassa för hela LO-kollektivet. Det handlade då om de problem som medlemmar inom LO-förbunden hade med övergångar mellan olika förbund.
En gemensam a-kassa skulle avsevärt förenkla övergångar och risken för att
man tappade medlemmar skulle kunna minimeras. Vidare skulle ett större
kollektiv bli säkrare, inte minst för de mindre förbunden, och det skulle ge
stora möjligheter till att effektivisera administrationen.
Då dessa argument står sig än idag är det dags att göra något åt saken.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO får i uppdrag att aktivt verka för att förbundens a-kassor slås samman till en gemensam a-kassa för hela LO-kollektivet.
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16.20
Gemensam tilläggsförsäkring till a-kassan
Byggnadsarbetareförbundet Stockholm–Gotland
En av fackföreningsrörelsens övergripande uppgifter är att förhindra lönedumpning eller att arbetstagarna börjar konkurrera om jobben med andra
försämrade villkor. Det vi brukar kalla det fackliga löftet handlar om det.
Därför skapades också tidigt olika fackliga försvarsvärn varav arbetslöshetskassorna är ett. A-kassorna var ett av de effektiva medel som dels kunde
mildra medlemmens nöd vid arbetslöshet men framför allt minska risken
för underbudskonkurrens mellan arbetstagarna om jobben. Detta har den
borgerliga regeringen förstått och de har därför också riktat några av sina
kraftfullaste slag mot fackens medlemmar genom att försämra a-kasseersättningarna, höja avgiften och samtidigt ta bort avdragsrätten.
Vid ett regimskifte i valet 2010 lovade de röd-gröna samarbetspartierna
att de skulle se över och eventuellt höja a-kassornas ersättningstak så att fler
skulle kunna få 80 procent av lönen i arbetslöshetsersättning.
Tyvärr blev det inte så och Alliansens attacker på a-kassorna är därmed
inte över, tvärtom väntar nya slag mot kassorna kanske med allmänna akassor helt utan medlems- eller fackligt inflytande och med mycket låga
ersättningsnivåer i europeisk stil.
Av de skälen har fler fackförbund under 2010/11 tagit beslut om att skapa
tilläggsförsäkringar för sina medlemmar. Besluten har inte varit helt enkla
eftersom facken inte är eller vill bli försäkringsbolag och inte heller på något sätt vill medverka till att röja väg för borgarnas fortsatta demontering
av bra a-kassor med rimliga nivåer.
Trots det har förbund efter förbund tvingats sluta egna förbundsvisa
avtal om tilläggsförsäkringar för att ge sina medlemmar en chans att klara
försörjningen vid arbetslöshet och för att motverka att en underbudskonkurrens startas om jobben och villkoren.
Situationen idag påminner mer och mer om det som var fackens och arbetarrörelsens första decennier och visar klart på konsekvenserna av de slag
fackens medlemmar fått utstå av nyliberalismen och antifackliga EU-domar.
Därför har många förbund också tagit steget att skapa egna tilläggsförsäkringar. Vi anser dock att LO borde utreda och teckna en gemensam
tilläggsförsäkring för att LOs förbund så att fackens medlemmar kan få en
så billig försäkring som möjligt och att liknande regler och förutsättningar
ska kunna gälla hela kollektivet.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO snarast möjligt utreder möjligheterna att teckna en kollektiv til�läggsförsäkring som tillägg till arbetslöshetskassornas ordinarie ersättning vid arbetslöshet,
att LOs förbund gemensamt bestämmer nivåer och regler för tilläggsförsäkring
att LO ges i uppdrag att till nästa ordinarie kongress ha ett färdigt förslag
till tilläggsförsäkring för beslut.
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16.21
A-kassan måste stärkas
Livsmedelsarbetareförbundet
Arbetslöshetsförsäkringen ska ge ett gott skydd för den inkomstförlust som
uppstår vid arbetslöshet. Den ska ge möjligheter och drivkraft till att ta ett
arbete och utgöra grunden till frihet och egen försörjning.
Staten måste ta en större del av ansvaret för de arbetslösa och skapa
framtidstro. Förtroendet måste upprättas för en arbetslöshetsförsäkring som
faktiskt ger ett reellt inkomstskydd vid arbetslöshet.
Vi föreslår
att den så kallade arbetslöshetsavgiften tas bort,
att arbetslöshetsförsäkringen ska vara solidariskt finansierad,
att avgiften till försäkringen ska vara låg, med viss skattereduktion (Behandlas under punkt 18.6)
att den avgift som enskilde betalar är så låg att alla kan vara med.

16.22
A-kassan
Transportarbetareförbundet avd 9, Örebro
2006 fick Sverige en ny regering som gjorde mycket stora förändringar i akassan. Fackföreningsrörelsen protesterade högljutt, i december 2006, men
det hjälpte inte ett dugg. Det var arbetslinjen som gällde och blev man arbetslös var det mer eller mindre självförvållat enligt den nya ledningen.
Förändringarna gick i en rasande fart, man sänkte högsta dagpenningen
och gjorde inträdesreglerna hårdare. Dessutom höjde man avgifterna till
a-kassan kraftigt.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det blev en både dyrare och
försämrad försäkring.
Taket har legat still sedan 2002, det vill säga 18 700 kronor. Det är många
som inte får 80 procent av sin inkomst om de blir arbetslösa. Dessutom har
400 000 lämnat a-kassan sedan försämringarna kom till. Förut fick man deltidsstämpa i 300 dagar, numera får man deltidsstämpla i 75 dagar.
Vi vill att kongressen ger LO i uppdrag
att verka för att taket i a-kassan höjs rejält så att fler människor får 80 procent av sin inkomst i a-kasseersättning (Behandlas under punkt 16.3),
att verka för att deltidsstämplingen återgår till att gälla i 300 dagar
att verka för att arbetslöshetsavgifterna tas bort från a-kassan.
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16.23
Gemensam a-kasseavgift
Handelsanställdas Förbund avd 33, Luleå
Vi har idag ett rättviseproblem eftersom a-kasseavgiften är olika i olika förbund vilket innebär att medlemmar fastnar i fel förbund på grund av lägre
a-kasseavgift. Medlemmar vill inte byta förbund och därmed få en högre
avgift. A-kasseavgiften ska inte styra vilket förbund medlemmen väljer att
tillhöra. Alla inom LO borde betala lika mycket för sin trygghet.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för en gemensam a-kasseavgift inom hela LO.

16.24
Medlemskap i a-kassan vid studier
GS, Industrifacket Metall GS avd avd 8, Östergötland och IF Metall avd 22,
Sörmland
Många av LOs medlemmar går från arbete till studier för kortare eller längre
tid. Under studietiden får medlemmarna oftast leva på en mycket begränsad
ekonomi vilket påverkar hela livssituationen.
Ett av valen som då måste göras är om man ska kvarstå som medlem i
ett fackförbund och/eller a-kassa. Valet blir oftast att den enskilde går ur
fackföreningen och i många fall även a-kassan.
Vi menar att det måste vara möjligt att kvarstå som medlem i fackföreningen och a-kassan vid studier och att regelverket bör ändras så att avgiftsbefrielse vid studier borde vara möjligt att få vad gäller a-kassan på samma
sätt som om man idag är helt arbetslös eller sjuk.
Vi yrkar att LO beslutar att verka för
att a-kassornas regelverk ändras så att avgiftsbefrielse kan vara möjlig vid
studier.

16.25
A-kassa som stämmer med arbetslinjen
Industrifacket Metall avd 7, Södra Norrland
Regeringens målsättning med arbete i stället för a-kassa är en god ambition.
Det känns dock inkonsekvent när samma regering skapar ett regelverk där
den enskilde tvingas säga nej till arbete för att över huvud taget överleva
ekonomiskt.
Deltidsstämpling med 75-dagarsregeln i a-kassan måste förändras och
anpassas till den verklighet som råder i företagen. Nu när hjulen åter börjar snurra efter den extrema lågkonjunkturen råder det en försiktighet att
anställa. Det innebär att många medlemmar anställs på korta anställningar,
ibland bara några dagar per vecka. Detta gör att personen förbrukar fem av
dessa 75 dagar, även om personen endast haft arbete under en dag. När de
75 dagarna börjar tryta tvingas den enskilde tacka nej till fortsatt arbete för
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att över huvud taget klara sig på sin a-kassa. Att dessa dagar även räknas av
från det totala antalet a-kassedagar gör det ännu orimligare.
V föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag
att ta upp problematiken gällande 75-dagarsregeln med regeringen, i syfte
att förändra regelverket så att arbete alltid går före a-kassa.

16.26
Säkerställ rätten till arbetsgivarintyg inom rimlig tid
Industrifacket Metall avd 2, Norrbotten
Under finanskrisen drabbades många av våra medlemmar av uppsägningar
och har efter detta haft tidsbegränsade anställningar. Sedan en tid tillbaka
har en del återanställts i företagen, men många erbjuds i första hand en
visstidsanställning.
Vi inom den fackliga organisationen ser att problemen ökar med att få
arbetsgivarintyg utfärdat inom en rimlig tid, eftersom lagstiftningen på
detta område är bristfällig. Kravet på arbetsgivarintyg finns ju reglerat i
lagen om arbetslöshetsförsäkring och som endast reglerar arbetsgivarens
skyldighet att utfärda intyg efter begäran.
För att inte en medlem ska drabbas av att a-kasseersättningen försenas
och av ekonomisk skada, vill vi att LOs styrelse ser över möjligheter att reglera detta i kollektivavtalen.
Vi föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för
att arbetsgivarna ska utfärda arbetsgivarintyg inom rimlig tid.

16.27
Medlemmar har problem med att få arbetsgivarintyg
Kommunalarbetareförbundet Kommunal Västerbotten
Vid uppsägning händer det alltför ofta att tidsbrist eller prioritering om
vad som ska göras leder till att medlemmen får vänta länge med att få sitt
arbetsgivarintyg. Det händer också ofta att arbetsgivaren är sur eller arg på
medlemmen som blivit uppsagd, och att dröja med att skriva arbetsgivarintyget är ett sätt att vara elak mot medlemmen.
Detta innebär stora problem för medlemmen eftersom medlemmen inte
kan få ersättning från a-kassan utbetald förrän detta intyg är inskickat till
a-kassan. Arbetsgivaren är skyldig att skriva arbetsgivarintyget men vi behöver ett tydligt påtryckningsmedel i denna kamp.
Vi föreslår att LO får i uppdrag
att se till att arbetsgivaren blir skyldig att enligt lag skriva arbetsgivarintyg
inom två veckor och ge det till den berörda.
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Utlåtande
Motionerna 16.17–16.20, 16.21 första–andra och fjärde attsatserna, 16.22 andra–tredje att-satserna, 16.23–16.27,
13.21 andra att-satsen, 16.28 andra att-satsen samt 16.29
andra att-satsen
16.17
att LO får i uppdrag att tydliggöra att a-kassan är en försäkring och inte ett bidrag.
16.18
att LO ska utreda om tanken med en allmän arbetsförsäkring kan vara en framkomlig
väg för att stärka arbetslinjen och verka för ett gott arbete åt alla.
16.19
att LO får i uppdrag att aktivt verka för att förbundens a-kassor slås samman till en
gemensam a-kassa för hela LO-kollektivet.
16.20
att LO snarast möjligt utreder möjligheterna att teckna en kollektiv tilläggsförsäkring
som tillägg till arbetslöshetskassornas ordinarie ersättning vid arbetslöshet,
att LOs förbund gemensamt bestämmer nivåer och regler för tilläggsförsäkring
att LO ges i uppdrag att till nästa ordinarie kongress ha ett färdigt förslag till tilläggsförsäkring för beslut.
16.21 första–andra och fjärde att-satserna
att den så kallade arbetslöshetsavgiften tas bort,
att arbetslöshetsförsäkringen ska vara solidariskt finansierad
att den avgift som enskilde betalar är så låg att alla kan vara med.
16.22 andra–tredje att-satserna
att verka för att deltidsstämplingen återgår till att gälla i 300 dagar
att verka för att arbetslöshetsavgifterna tas bort från a-kassan.
16.23
att LO verkar för en gemensam a-kasseavgift inom hela LO.
16.24
att a-kassornas regelverk ändras så att avgiftsbefrielse kan vara möjlig vid studier.
16.25
att ta upp problematiken gällande 75-dagarsregeln med regeringen, i syfte att förändra
regelverket så att arbete alltid går före a-kassa.
16.26
att arbetsgivarna ska utfärda arbetsgivarintyg inom rimlig tid.
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16.27
att se till att arbetsgivaren blir skyldig att enligt lag skriva arbetsgivarintyg inom två
veckor och ge det till den berörda.
13.21 andra att-satsen
att LO och förbunden ska verka för att det blir enklare att byta a-kassa.
16.28 andra att-satsen
att regelverket vid deltidsstämpling förändras och 75-dagarsgränsen tas bort.
16.29 andra att-satsen
att den förhöjda a-kasseavgiften tas bort.
Motion 16.17 pekar på den bidragsretorik som används av företrädesvis borgerliga politiker för att förringa arbetslöshetsförsäkringen och andra trygghetsförsäkringar. LO är
mån om att alltid betona att försäkring är en sak och bidrag en annan. I den svenska
arbetsmarknads- och välfärdsmodellen finns bara ett fåtal bidrag, eftersom vår modell
istället bygger på att de allra flesta kan kvalificera sig till inkomstförsäkringar, exempelvis vid sjukdom och arbetslöshet, genom arbete. Försäkringsskyddet är väsensskilt
från försörjningsstödet (socialbidraget), som ju är behovsprövat och ligger på existensminimum. Styrelsen håller med motionären om att det är mycket viktigt att vara tydlig
med att det är skillnad på försäkringar och bidrag.
Motion 16.18 yrkar på att LO ska utreda om en allmän arbetsförsäkring kan vara
en framkomlig väg för att stärka arbetslinjen och ett ”gott arbete för alla”. Styrelsen
tolkar motionstexten som att motionären är intresserad av en mycket bred och allomfattande statlig försäkring där såväl kompetens- och omställningsfrågor som arbetsmarknadspolitik, rehabilitering och en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring ska ingå.
Arbetsförsäkringen ska vidare bygga på att alla är med, och att var och en som har
behov av försäkringen ska kunna vända sig till en enda myndighet och en person för att
få personlig vägledning och en handlingsplan. Det finns också en tanke om att staten
ska kunna överlåta åt exempelvis arbetsmarknadens parter att sköta försäkringen.
Arbetsförsäkringens yttersta mål skulle vara att ta tillvara och utveckla vars och ens
förutsättningar i arbetslivet och finansieringen ska gå via arbetsgivaravgifter.
Styrelsen anser att det motionen efterfrågar i form av att LO och LO-förbunden ska
ha en väl genomtänkt och utvecklad politik inom ett flertal områden, som alla berör
arbetsmarknad och arbetsliv, i stort är tillgodosett. Det är centralt för fackföreningsrörelsen att värna och ta strid för en arbetslinje som tar fasta på varje människas vilja
och förmåga att arbeta, i kombination med hög och jämn sysselsättning, ett hållbart
arbetsliv och små inkomstskillnader. LOs syn på hur en bra aktiv arbetsmarknadspolitik bör utformas, ligger i linje med motionärens önskemål. LOs uppfattning är vidare att
ersättningsnivån, taket och kvalificeringsvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen måste
förbättras. Detsamma gäller inom sjukförsäkringens och rehabiliteringens område.
Den viktigaste förklaringen till att den samlade politiken för att stödja de som på
grund av sjukdom eller arbetslöshet inte kan arbeta, är att villkoreni både sjuk- och
arbetslöshetsförsäkringen är för stränga och därmed ställer allt fler utan rätt till ersättning respektive att rehabilitering och arbetsmarknadspolitik är alltför dåligt anpassad
till sjukas och arbetslösas behov.
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Styrelsen anser inte att lösningen på dessa allvarliga problem är att slå samman
flera försäkringar och politikområden till en myndighet. I Norge sjösattes 2006 en
reform, den så kallade NAV-reformen, där motsvarande försäkringskassan, arbetsförmedlingen och kommunernas socialtjänst skulle slås samman för att åstadkomma en
dörr in. NAV-reformen innebar dock inte att sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna och
det kommunala försörjningsstödet (socialbidraget) slogs samman. Erfarenheterna från
Norge visar att det blev stora problem vid genomförandet av sammanslagningen, och
att systemet fortfarande har svårigheter. Reformen bygger på partnerskap mellan stat
och kommun, vilket är problematiskt. Tre olika personalgrupper skulle också integreras, utbildas och få nya roller som innebar att alla skulle kunna lite om allt. Detta var en
helt annan linje än att utveckla de specialistroller och yrkesidentiteter som fanns inom
respektive politikområde innan. I Norge verkar det också vara så att man är på väg tillbaka till specialiseringstanken.
Styrelsen anser att det, mot bakgrund av de norska erfarenheterna, verkar vettigare att lägga resurser på att utveckla befintliga försäkringar och politikområden
inom respektive myndighet. Det finns mycket som talar för att renodlade roller och
specialisering är att föredra, framför att gå mot ”allmänna” handläggare. Både för att
göra yrken, som exempelvis arbetsförmedlare, attraktiva men också för att det många
gånger är vitt skilda problem som drabbar den som blir långvarigt sjuk, i jämförelse
med den som har svårt att finna ett nytt jobb. Det är centralt att värna den kunskap och
de erfarenheter som har byggts upp, vad gäller att möta de olika problem som sjuka
och arbetslösa har på vägen tillbaka till arbetslivet.
För LO är det viktigt att värna en princip där de kollektivavtalade omställningsförsäkringarna är ett komplement till en väl utformad rehabiliterings- och arbetsmarknadspolitik, som fångar in och möter hela löntagargruppens behov. Men alltför
omfattande kollektivavtalade omställningslösningar innebär att löntagarna delas upp
i ett A- och B-lag. Löntagare med små sjukdoms- och arbetslöshetsrisker kan nämligen
bära väsentligt mer förmånliga villkor än löntagargrupper som har höga sjukdoms- och
arbetslöshetsrisker. Ett liknande scenario kan förväntas om den så kallade arbetsförsäkringen i vissa delar skulle privatiseras.
Motion 16.19 tar sin utgångspunkt i att den borgerliga regeringens försämringar
av arbetslöshetsförsäkringen innebär stora problem, bland annat för att nuvarande
avgiftsmodell gör att solidariteten löntagare emellan prövas. Motionären vill se en
utjämning av avgifterna genom en gemensam a-kassa för LO-förbunden, och pekar
också på att det skulle underlätta för medlemmar som byter yrke och därmed fackförbund, samt att administrationen skulle kunna effektiviseras.
Motion 16.20 tangerar frågan om gemensamma lösningar för LO-förbunden, denna
gång med fokus på en gemensam tilläggsförsäkring till arbetslöshetsförsäkringen.
Motionären vill dels att denna fråga utreds, att LO-förbunden kommer överens om villkoren samt att ett färdigt förslag till tilläggsförsäkring presenteras på nästa ordinarie
LO-kongress.
Omfördelning
I dagens arbetslöshetsförsäkring baseras medlemsavgiften till stor del på arbetslöshet, och till en mindre del på löneläget, i a-kassorna. Avgifterna är därför inte enhetliga.
I en förbundsgemensam LO-kassa utgår vi ifrån att avgiften skulle bli enhetlig. En
LO-kassa skulle därför framför allt innebära omfördelning mellanolika LO-grupper.
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Om arbetslöshetsriskerna skulle vara jämnt spridda inom LO-förbundens a-kassor,
skulle en gemensam LO-kassa betyda att de med låg arbetslöshetsrisk skulle betala
mer för försäkringen än vad de kan väntas få ut av den. De med hög arbetslöshetsrisk
skulle istället betala mindre. Eftersom arbetslöshetsriskerna i stor utsträckning är
ojämnt spridda inom förbundens a-kassor skulle en gemensam LO-kassa framför allt
innebära solidaritet med lågriskgrupperna i de a-kassor som i dag har hög avgift. De
betalar i dagens system mycket mer för försäkringen än vad de väntas få ut av den. I en
gemensam a-kassa kommer deras avgift bättre motsvara vad försäkringen är värd för
dem.
En LO-gemensam tilläggsförsäkring innebär ett utökat åtagande. Om försäkringspremien inte görs inkomstrelaterad kommer den också att innebära omfördelning från
lågavlönade till högavlönade inom LO, i syfte att ge så många som möjligt samma procentuella inkomstskydd. De som har höga löner ges ett bättre inkomstskydd än idag,
men lågavlönade, som inte får något förbättrat skydd, skulle vara med och betala för
en sådan försäkring.
Kostnaderna skulle förändras i en gemensam LO-kassa
En central fråga är hur a-kasseavgifterna skulle påverkas, om LO-kassorna slogs
samman till en gemensam a-kassa, inom nuvarande system. Avgiften till a-kassorna
består av tre delar och påverkas av förutsättningar som ser olika ut i olika a-kassor.
Den första delen täcker administrationen och påverkas av faktorer såsom hur pass
svåra ärenden a-kassan har, om det finns stordriftsfördelar och hur man väljer att lokalisera sig geografiskt. Här kan det finnas möjligheter att rationalisera så att den totalt
sett blir billigare med en stor a-kassa. Sannolikt har små a-kassor mer att vinna på det
än stora. Däremot finns det förmodligen inte mycket att vinna på att samla krångliga
ärenden i en större organisation.
Den andra delen består av finansieringsavgiften som för varje medlem och år motsvarar 131 procent av a-kassans genomsnittliga dagpenning. Finansieringsavgiften
skulle utjämnas mellan låglönekassor som har lägre avgifter och höglönekassor som
har högre avgifter. År 2010 skulle utjämningen, som mest, ha inneburit en höjning eller
sänkning av avgiften med omkring 60 kronor om året. Skulle taket för dagpenningen
höjas så skulle skillnaderna öka.
Den krångligaste delen av a-kasseavgiften är arbetslöshetsavgiften som tas ut av
icke arbetslösa medlemmar med högst 300 kronor i månaden. Eftersom den är relaterad till den utbetalda ersättningen så skulle det, i en gemensam LO-kassa, dels ske en
utjämning från a-kassor med låg arbetslöshet till dem med hög arbetslöshet. En överslagsberäkning, som bygger på siffror från 2010, visar att den LO-kassa (Musikernas)
som betalar en arbetslöshetsavgift på 300 kronor per icke arbetslös medlem och
månad, skulle vinna nästan 1 700 kronor per icke arbetslös medlem och år på utjämningen. Den LO-kassa som betalar minst (Kommunals), skulle förlora drygt 900 kronor
per icke arbetslös medlem och år.
Till detta kommer en risk för att en del av rabatten på arbetslöshetsavgiften, som
taket på 300 kronor innebär, att gå förlorad. En överslagsberäkning, som bygger på
siffror från 2009, visar att en LO-kassa kunde ha förlorat 136 miljoner kronor, eller 101
kronor per icke arbetslös medlem och år, på att LO-kassemedlemmarna tillsammans
inte slår i taket på 300 kronor. Det beror på att arbetslösheten då var så hög inom industrin att IF Metalls a-kassa slog i taket på 300 kronor. Om Byggnads och Transports
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a-kassor skulle ha haft lika hög arbetslöshet som IF Metalls år 2009 så skulle en
gemensam LO-kassa ha fått betala totalt 323 miljoner kronor mer till staten än vad de
enskilda a-kassorna skulle få göra sammantaget. Per icke arbetslös medlem och år blir
det 241 kronor.
LO-medlemmarna kan också komma att betala mer till staten, om någon enskild
a-kassa har väldigt låg arbetslöshet. Det beror på ingen a-kassa behöver betala mer i
finansieringsavgift och arbetslöshetsavgift en månad än vad medlemmarna får som
inkomstrelaterad ersättning. I en enda LO-kassa skulle den gruppens inbetalningar
däremot bidra till att täcka ersättningen för andra grupper.
Nuvarande avgifts- och finansieringsmodell är temporär
Det uttalade syftet med arbetslöshetsavgifterna är att påverka lönebildningen och få
löntagarorganisationer, med många arbetslösa på sina avtalsområden, att vara återhållsamma i löneförhandlingarna. Det är, när man ser hur arbetslöshetsavgifterna slår,
uppenbart att det framför allt är LO-förbund som avses.
Den finansierings- och avgiftsmodell som nu gäller är att betrakta som temporär.
Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen har att utreda hur framtidens
arbetslöshetsförsäkring ska finansieras. I direktiven anges att dagens finansieringsmodell med differentierade avgifter ska behållas. Utredningen ska vara klar i mitten
av maj 2013, och vad den kommer att föreslå är ännu en öppen fråga. Vi vet inte hur
utredningen agerar om LO försöker sätta dagens avgiftssystem ur spel. Det är dock inte
troligt att de som finner det angeläget att söka påverka lönebildningen med differentierade avgifter, låter saken bero om LO söker avskaffa dessa inom sitt område genom en
gemensam LO-kassa.
Kompletterande inkomstskydd – stora skillnader mellan löntagargrupper
Utöver arbetslöshetsförsäkringen kan somliga tillsvidareanställda få del av bland
annat kollektivavtalade ekonomiska stöd vid uppsägning på grund av arbetsbrist.
Gemensamt är att dessa typiskt sett riktar sig till väletablerade ”insiders”, men med
stora skillnader mellan privatanställda arbetare och stats- och offentliganställda samt
privatanställda tjänstemän. Jämförelsevis kommer privatanställda arbetare sämst ut.
När privatanställda arbetare, under vissa förutsättningar kan få ett mindre engångsbelopp på 27 000 till 40 000 kronor, kan övriga få ekonomiskt stöd som komplement till
a-kasseersättningen så att ersättningen totalt uppgår till 70 och 80 procent av tidigare
lön.
Tilläggsförsäkringar skulle bli förhållandevis dyra för många LO-förbund. En arbetslöshetsnivå som i oktober 2010, samma kvalificeringsvillkor som i arbetslöshetsförsäkringen, ersättning i 100 dagar på inkomster upp till 35 000 kronor per månad, skulle
generera en årskostnad för utbetald ersättning på omkring 365 miljoner kronor i en
LO-förbundsgemensam tilläggsförsäkring. Det motsvarar en premie om 43 kronor per
månad och försäkrad medlem. Detta är exklusive drifts- och administrationskostnader.
Försäkringen skulle således i praktiken kosta mer. Utgångspunkten är att endast förbundsmedlemmar med inkomster över arbetslöshetsförsäkringens högsta försäkrade
inkomst om 18 700 kronor per månad, försäkras.
För de flesta LO-förbund var för sig, skulle kostnaderna för enbart utbetald ersättning innebära premier på mellan 47 kronor och 62 kronor per månad. Klart lägst
månadspremie får Kommunal, med nära 22 kronor, och Elektrikerna, med cirka 28
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kronor. Kommunal kan dessutom antas få väsentligt lägre kostnader för en tilläggsförsäkring med det omställningsavtal som nu har trätt i kraft.
Vid sidan av arbetslöshetsrisk och lönelägen innebär de kollektivavtalade ekonomiska stöden väsentligt skilda förutsättningar för olika löntagargrupper att bära
kompletterande tilläggsförsäkringar. Behoven av tilläggsförsäkring ser därmed också
olika ut. De löntagare som redan har ett bra inkomstskydd ställs inför stora krav på att
betala för andra i en förbundsgemensam tilläggsförsäkring.
Skulle vi få fler eller färre medlemmar?
Förutsättningarna för att organisera en arbetslöshetsförsäkring som är öppen för alla
på privat väg är dåliga. Skälet är att riskerna för arbetslöshet är för vitt skilda.
Om priset för en arbetslöshetsförsäkring sätts för att täcka den genomsnittliga risken kommer de med låga risker lämna eller låta bli att teckna försäkringen. Alla har ju
något hum om sin arbetslöshetsrisk och därför om vad som är ett rimligt pris. Därmed
ökar den genomsnittliga risken och med den priset. De som finner försäkringen för dyr
och lämnar den blir då fler och på det sättet fortsätter det till dess att premien motsvarar kostnaderna bara för en liten grupp med höga och förhållandevis jämna arbetslöshetsrisker. Om höga risker sammanfaller med låga inkomster tillkommer ytterligare ett
problem. De med låga inkomster kanske inte kan unna sig lyxen att ha inkomsttrygghet. Detta är skälet till att en arbetslöshetsförsäkring behöver samhällelig finansiering
och styrning.
I viss mån påverkas individers arbetslöshetsrisker av vilket verksamhetsområde de
arbetar inom. Det skulle tala för att dagens system bättre avspeglar olika individers
betalningsvilja än ett enhetligt avgiftssystem. Men individernas arbetslöshetsrisker
beror också i hög grad av hur etablerad var och en är på arbetsmarknaden. Därför
behöver a-kassans avgift inte alls avspegla vars och ens arbetslöshetsrisk. Styrelsen
anser, med andra ord, att det är mycket svårt att säga om en gemensam LO-kassa, med
en enhetlig avgift skulle öka eller minska antalet a-kassemedlemmar.
En LO-gemensam tilläggsförsäkring skulle innebära att många förbundsmedlemmar skulle få en större del av sin inkomst försäkrad. Inkomstskyddet skulle öka mer för
högavlönade än för lågavlönade. Om premien inte görs inkomstrelaterad skulle den
också bli mer fördelaktig för dem med hög lön än för dem låg lön.
Bland dem med hög arbetslöshetsrisk och/eller hög lön finns alltså en grupp som
skulle få en prisvärd eller till och med fördelaktig försäkring. Bland dem med låg
arbetslöshetsrisk och/eller låg lön finns en grupp som skulle få betala mer för tilläggsförsäkringen än vad den är värd. För vissa kan det bli det som fäller avgörandet mot
att vara med i fack och a-kassa, medan det för andra blir ett argument för att gå med.
Vilken effekt som överväger är mycket svårt att förutspå.
Sammantaget anser styrelsen att det varken är framkomligt att slå samman förbundens a-kassor till en gemensam a-kassa för hela LO-kollektivet eller att teckna en kollektiv tilläggsförsäkring. Styrelsen yrkar därför avslag på motionerna 16.19 och 16.20.
Motion 13.21 andra att-satsen föreslår att LO och förbunden ska verka för att det blir
enklare att byta a-kassa, vilket motionären bland annat menar ställer krav på att frågan
drivs gentemot a-kassornas samorganisation och a-kassorna.
Styrelsen instämmer med motionären om att övergångar mellan a-kassorna generellt sett är krångliga, och att det finns förutsättningar för att förenkla och likrikta
rutiner. Det förbundsgemensamma projektet ”Högre organisationsgrad” föreslog i sin
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slutrapport hösten 2009 att LO-förbunden och a-kassorna i samarbete skulle ta fram
och komma överens om gemensamma administrativa rutiner för hantering av övergångar mellan LO-förbund och a-kassor, samt att detta skulle ske med utgångspunkt
i att underlätta så mycket som möjligt för den enskilde medlemmen. Eftersom just
a-kassornas regler för inträden, övergångar och utträden, till skillnad från förbundens,
är lagreglerade menade utredningen att dessa regler skulle utgöra minimikrav i de
gemensamma rutinerna. Utredningen menade också att ett förbunds- och kassagemensamt arbete med att förbättra rutiner, borde etableras för att arbetet kontinuerligt ska
kunna utvärderas och uppdateras.
Ett resultat av högre organisationsgradsprojektet, är att ett förbundsgemensamt råd
för organisering och medlemsförvärvning inrättades. En del i detta råds arbete var att
ta slutrapportens förslag, om enklare övergångar mellan a-kassor, vidare. Styrelsen
konstaterar att enklare medlemsövergångar mellan a-kassorna främst handlar om att
hitta enklare administrativa rutiner. A-kassornas samorganisation har angående detta
bedrivit ett utredningsarbete, tillsammans med LO-förbundsrepresentanter, som nu är
i sitt slutskede. Utredningen pekar på en lösning på problemet med övergångar mellan a-kassorna, som innebär att medlemmen endast ska behöva ta en kontakt med
a-kassan, och att de a-kassor som berörs av bytet därefter löser det praktiska med
övergången.
Styrelsen ser det som viktigt att kommande kongressperiod ta tillvara på slutrapportens förslag om att kontinuerligt följa upp och utvärdera utvecklingen av medlemsbyten mellan a-kassor. För styrelsen är det också viktigt att detta kopplas till det pågående arbetet med att förenkla övergångar mellan förbund. Styrelsen anser att dessa
frågor ska ligga inom ramen för det förbundsgemensamma rådet för organisering och
medlemsförvärvnings uppdrag även framöver.
Motionerna 16.21 första, andra och fjärde att-satsen, 16.22 tredje att-satserna,
16.23 och 16.29 andra att-satsen berör alla finansierings- och medlemsavgiftsfrågor
gällande arbetslöshetsförsäkringen och a-kassorna. Utgångspunkten för motionärerna
är att det ska vara låga och likvärdiga medlemsavgifter till a-kassorna samt att finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen ska vara solidarisk.
Medlemsavgiften till a-kassorna består idag av tre delar. Förvaltningskostnader
samt en mindre så kallad finansieringsavgift utgör de delar av medlemsavgiften som
kan kopplas till medlemskapet, samt som bidrar till en mindre del av kostnaderna för
utbetald ersättning. Denna del av avgiften skiljer sig något åt mellan förbundens a-kassor. Bland LO-förbundens kassor varierar denna del av avgiften mellan omkring 90 kronor per månad upp till runt 140 kronor per månad, men de flesta ligger runt 115 till 120
kronor per månad. Majoriteten av TCO-förbundens kassor ligger här runt 100 kronor
per månad, medan Akademikernas a-kassas (totala) medlemsavgift är 90 kronor per
månad. Skillnader i den här delen av avgiften förklaras främst av att handläggningen är
mer eller mindre komplicerad, beroende på kassornas olika avtalsområden och dominerande anställnings- och arbetstidsmönster.
Arbetslöshetsavgiften är den del av medlemsavgiften som har som uttalat syfte
att påverka lönebildningen genom att den varierar med arbetslöshetens storlek (mätt
som utbetalad inkomstrelaterad ersättning) i respektive a-kassa. Här finns de stora
medlemsavgiftsskillnaderna, dels mellan LO-kassorna och de flesta TCO-kassorna och
Akademikernas a-kassa. Medlemmarna i den senare betalar exempelvis ingen arbetslöshetsavgift alls.
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Det är ett nytt och inte önskvärt fenomen att politiken splittrar olika löntagargrupper utifrån arbetslöshetsrisk. Detta manifesteras tydligt med de differentierade arbetslöshetsavgifterna till a-kassorna. Medlemmar i kassor med hög arbetslöshet, betalar
genom införandet av arbetslöshetsavgiften högre medlemsavgifter än medlemmar i
kassor med låg arbetslöshet. Det indikerar att vi ska tänka att förklaringen till hög
arbetslöshet är för höga löner inom vissa branscher.
Arbetslöshet är ett komplext samhällsproblem och ansvaret för arbetslösheten ska bäras solidariskt. Arbetslöshetsavgiften bör därför avskaffas.
Arbetslöshetsförsäkringen bör finansieras via medlemsavgifter samt solidariskt via
skatt och socialavgifter. Styrelsen anser att en medlemsavgift som ligger runt 100
kronor per månad, är en så pass låg avgift att alla löntagare bör ha råd att vara medlem i en a-kassa. Styrelsen anser att medlemsavgiften runt hundralappen ska gälla i
LO- såväl som TCO- och Akademikernas kassor. Tanken är alltså inte att LO-förbundens
a-kassor ska ha en gemensam medlemsavgift. Frågan om skattereduktion/skatteavdrag på medlemsavgiften till a-kassan, behandlas under avsnitt 18.6, Skattepolitik.
Motion 16.24 pekar på att nuvarande medlemsavgiftsmodell, där den differentierade arbetslöshetsavgiften är en stor del av den totala medlemsavgiften till a-kassan,
kan vara svår att bära ekonomiskt för den som studerar. Därför vill motionären att den
som är heltidsstuderande, på samma sätt som den som är heltidssjukskriven eller
-arbetslös, ska kunna bli avgiftsbefriad.
Styrelsen ser det som angeläget att den som studerar, och redan tidigare har blivit
medlem i en a-kassa, kvarstår i sitt medlemskap. Eftersom rätt till a-kasseersättning,
givet att man har kvalificerat sig genom arbetsvillkoret, är villkorad med att man är
anmäld på arbetsförmedlingen och aktivt söker arbete, är det en fördel att studerande
är medlemmar i a-kassan. Det kan underlätta matchningen mellan arbetssökande och
lediga jobb, samt att den som lämnat studier och blir arbetslös, kan få del av arbetsmarknadspolitik efter sitt individuella behov. Det senare är viktigt också om man är
nytillträdande på arbetsmarknaden. Styrelsen anser därför att arbetslöshetsförsäkringen ska innehålla ett studerandevillkor, som komplement till arbetsvillkoret. Syftet
med detta är att fånga in de som just avslutat sina studier och därigenom har förbättrat
sin arbetsmarknadsposition. Villkoret bör utformas så att det ställs krav på avslutade
gymnasiestudier, avslutade heltidsstudier inom SFI-utbildning och eftergymnasial
utbildning. Då ska man vara kvalificerad till grundbeloppet.
I motionerna 16.22 andra att-satsen, 16.25, och 16.28 andra att-satsen, tas frågan
om arbetslöshetsförsäkringens utformning för deltidsarbetslösa upp. Kritik riktas mot
den så kallade 75-dagarsregeln, som innebär att den som tidigare har kvalificerat sig
för a-kasseersättning på fler timmar per vecka, jämfört med det nya deltidsarbetet,
endast kan få ersättning i 75 dagar i kombination med deltidsarbetet. En deltidsregel
har funnits en längre tid i arbetslöshetsförsäkringen, men före april 2008 kunde 300
ersättningsdagar utgå till den som hade varaktigt (fast) deltidsarbete. Nuvarande deltidsbegränsning är betydligt mer restriktiv, och gäller fasta deltidsanställningar såväl
som tillfälliga anställningar.
Deltidsbegränsningsregeln är blind inför den arbetsmarknadsstruktur som idag är
vardag för många löntagare. Kvinnor, i synnerhet inom arbetaryrken, är exempelvis
kraftigt överrepresenterade i deltidsarbete jämfört med både män i arbetaryrken och
kvinnor och män i tjänstemannayrken. Nytillträdande, av vilka många är unga och
utlandsfödda, får ofta inte annat än tillfälliga påhugg staplade på varandra. Många
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deltidsanställda och tillfälligt anställda har därför inte upparbetat rätt till a-kasseersättning vid deltidsarbetslöshet, eftersom det ställer krav på tidigare arbete med fler
timmar.
Det är centralt att reglerna för deltidsarbetslösa i arbetslöshetsförsäkringen är rimliga. Styrelsen anser att nuvarande deltidsbegränsning är för stram och har fel inriktning.
När a-kasseersättningen snabbt beskärs, läggs ansvaret för deltidsarbetslösheten på
den enskilde, trots att den enskilde många gånger har liten möjlighet att påverka sin
situation. Samtidigt ges den som har drabbats av deltidsarbetslöshet inte drivkrafter
att ta alla arbetstimmar som erbjuds. Nuvarande begränsningsregel innebär i praktiken
att det efter en tids deltidsarbete, oavsett om det är fast eller tillfälligt, kan vara bättre
att avstå från visst arbete och gå ut i heltidsarbetslöshet. Arbetslöshetsförsäkringen
ska utformas så att det alltid lönar sig att arbeta, utan att den för den skull leder till en
press nedåt på villkor och löner.
Det behövs nya villkor för deltidsarbetslösa. Dessa bör ta hänsyn till att den som
har fast deltidsarbete är i en väsentligt annorlunda situation än den som går ut och in i
tillfälliga anställningar genom att exempelvis bli inringd vid behov. Styrelsen vill därför
inte som motionären i 16.22 andra att-satsen, att den gamla 300-dagarsregeln återinförs. Styrelsen anser istället att den som har en fast deltidsanställning ska erbjudas
aktiviteter och aktivitetsstöd inom arbetsmarknadspolitiken, senast efter 30 veckor
från deltidsanställningens början. Detta i en omfattning som motsvarar skillnaden
mellan deltidsarbetet och det totala antal timmar som den enskilde står till arbetsmarknadens förfogande. Styrelsen anser vidare att den som pendlar mellan arbete och
arbetslöshet, i likhet med dem som har långa sammanhängande arbetslöshetsperioder,
ska kunna få deltidsersättning under 300 dagar (en ersättningsperiod). Därefter ska
samtliga arbetslösa erbjudas aktiviteter och aktivitetsstöd. LO framför, i så många
sammanhang och till så många beslutsfattare som möjligt sin syn på hur villkoren för
deltidsarbetslösa bör utformas i arbetslöshetsförsäkringen. Detta kommer LO även
fortsättningsvis att göra.
Både motion 16.26 och 16.27 pekar på att det finns problem med att få arbetsgivarintyg utfärdade inom rimlig tid, vilket kan göra att arbetslösa försätts i en svår ekonomisk situation genom att a-kasseersättningen blir försenad.
Arbetsgivare är ålagda vissa skyldigheter för att uppnå en välfungerande arbetslöshetsförsäkring för enskilda. De regelförändringar som den borgerliga regeringen har
genomfört, ifråga om hur arbetad tid och bland annat tillfällig frånvaro på grund av
exempelvis egen sjukdom eller vård av sjuka barn ska redovisas på arbetsgivarintyget,
har gjort det betydligt mer komplicerat att göra rätt. Om arbetsgivarintygen blir kvar
i sin nuvarande form, även framöver, är en öppen fråga. Dels utreder den parlamentariska socialförsäkringsutredningen hur en framtida arbetslöshetsförsäkring ska se
ut. Vilka villkor som ska uppfyllas för att kunna få a-kasseersättning kan komma att
ändras. Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen ska vara klar i mitten av
maj 2013. En annan utredning, den så kallade månadsuppgiftsutredningen, har gett
förslag om att arbetsgivare varje månad, på elektronisk väg, ska rapportera arbetsinkomster till Skatteverket. Här råder delade meningar om arbetsgivare ska åläggas att
rapportera in även arbetad tid och frånvaro. De elektroniska månadsuppgifterna har
föreslagits gälla från 2014.
Det är alltså osäkert på vilket sätt uppgifter som gör att arbetslösa inom rimlig tid
får a-kasseersättning ska samlas in. Styrelsen menar dock att motionärernas inten-
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tioner, oavsett hur uppgifter om arbetad tid och lön ska rapporteras av arbetsgivare,
är riktiga. Arbetsgivares skyldigheter behöver förtydligas och förstärkas. Med tanke
på de förändringar vi kan vänta oss, anser styrelsen att detta kan komma att ske förbättringar lagstiftningsvägen under kommande kongressperiod. Att ställa krav på att
uppgifter ska lämnas inom två veckor som motion 16.27 menar ska bli en skyldighet är
dock en alltför snäv tidsram.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 16.17, 16.21 första, andra och fjärde att-satserna, 16.22 tredje
att-satsen, 16.24–16.26, 16.28 andra att-satsen, 16.29 andra att-satsen och 13.21
andra att-satsen samt
att avslå motionerna 16.18–16.20, 16.22 andra att-satsen, 16.23 och 16.27.

I debatten deltog
Stefan Slottensjö, Byggnads
Lisbet Nilsson, Handels
Mari Arvidsson, GS
Leif Håkansson, IF Metall
Sven Lindkvist, Byggnads
Lars Klang, Transport
Anders Bergström, Kommunal
Ulrika Karlsson, HRF
Lars-Anders Häggström, Handels
Magnus Lagerqvist, Transport
Ulrika Vedin, LO
Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande,
–– Stefan Slottensjö, Byggnads yrkande om bifall över motion 16.20 första
att-satsen och tilläggsatt-sats som lyder: att LO också utreder konsekvenserna av tilläggsförsäkringar till a-kassan,
–– Lisbet Nilsson, Handels m.fl. yrkande om bifall över motion 16.19,
–– Leif Håkansson, IF Metalls yrkande om bifall till styrelsens utlåtande över
motion 16.26 och tilläggsatt-sats som lyder: att LO ska verka för en förändring i lagstiftningen så att konkursförvaltare ska ha skyldighet att utfärda arbetsgivareintyg för dem som arbetat i företag som gått i konkurs,
–– Sven Lindkvist, Byggnads yrkande om bifall över motion 16.27,
––Anders Bergström, Kommunals yrkande om bifall till styrelsens utlåtande
över motion 16.19,
––Ulrika Vedin, styrelsens yrkande om bifall till Leif Håkansson, IF Metalls
tilläggsatt-sats.

Beslut
Kongressen beslutade
att bifalla Sven Lindkvist, Byggnads yrkande om bifall över motion 16.27,
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.
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Ersättningsnivå och karens
Motionerna 16.28–16.36
16.28
Ersättningsnivåer i a-kassan
Byggnadsarbetareförbundet, GS, Industrifacket Metall Byggnads Öst, GS avd
8, Östergötland och IF Metall avd 22, Sörmland
Det är oerhört viktigt att ersättning från a-kassan upplevs som en rättvis
inkomsttrygghet mellan två arbeten likväl som det är av största vikt att nivån inte tillåts få en lönedumpande effekt utan att ersättningen uppfyller
sin del av det fackliga löftet.
Vi menar också att regelverket för deltidsstämpling ska anpassas till den
verklighet som råder för de påtvingade deltidsanställningarna.
Så länge arbetsgivarna inte erbjuder heltidsarbete för de som så önskar
måste det vara möjligt att deltidsstämpla.
Vi yrkar att LO beslutar att verka för:
att ersättningsnivåerna i a-kassan motsvarar 80 procent av lönen över tid
att regelverket vid deltidsstämpling förändras och 75-dagarsgränsen tas bort.
(Behandlas under punkt 16.3.2.)

16.29
Rättvis a-kassa
Industrifacket Metall avd 2, Norrbotten
Arbetslösa bestraffas mångfalt i dagsläget. Inkomsten sänks rejält vid arbetslöshet. Få kommer upp till 80 procent av tidigare inkomst, och skattesatsen
blir högre eftersom inget jobbskatteavdrag gäller för arbetslösa.
Vi föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för
att a-kasseersättningen motsvarar 80 procent av inkomstbortfallet samt
att den förhöjda a-kasseavgiften tas bort. (Behandlas under punkt 16.3.2.)

16.30
En a-kassa som är 80 procent
Industrifacket Metall avd 7, Södra Norrland
I dag är a-kasseersättningen långt från 80 procent av lönen för de flesta LOmedlemmar. För att vara ett skydd vid arbetslöshet bör a-kasseersättningen
ge minst 80 procent för de flesta inom LO-yrken.
Avtrappningen, som i dag sker mycket snabbt för ungdomar och relativt
snabbt för vuxna, ger inte heller någon trygghet för de arbetslösa och det
ger en press nedåt på våra kollektivavtal.
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Vi föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för
att a-kasseersättningen ska vara 80 procent samt
att avtrappningen tas bort.

16.31
En rimlig a-kassa
Byggnadsarbetareförbundet Småland–Blekinge
Sedan regeringsskiftet i Sverige har vi sett hur vår regering urholkat vår
arbetslöshetsförsäkring med kraftigt försämrade villkor och osolidariska
avgifter.
Vi menar att arbetarrörelsen på alla tänkbara sätt måste arbeta för att
skapa en arbetslöshetsförsäkring som erbjuder oss arbetstagare en trygghet i vardagen.
Vi föreslår
LO verkar för att förändra arbetslöshetsförsäkringens villkor så att dess
avgifter och ersättningar anpassas till en rimlig nivå.

16.32
Arbetslösa
GS avd 7, Skaraborg
Idag utnyttjas arbetslösa som lönesänkare och inflationsdämpare. Det har
blivit för stora klyftor mellan de som har arbete och de som inte har.
Arbetslösa i åtgärd ska samhället bekosta merkostnaderna för.
Arbetslöshetsförsäkringen ska återställas till den försäkring som det en
gång var – 90 procent av tidigare lön, lika avgift, avdragsgill med mera.
När jobben inte räcker till borde det kunna vara en möjlighet att dela på
jobben, alla som vill och kan arbeta sex timmars arbetsdag ska få göra detta.
Vi föreslår kongressen
att LO arbetar för allas rätt till arbete (Behandlas under punkt 16.1),
att återställa arbetslöshetsförsäkringen till 90 procent av den tidigare inkomsten samt
att LO verkar för sex timmars arbetsdag. (Behandlas under punkt 17.2.)

16.33
Med anledning av partiets helomvändning i a-kasseersättning
Fastighetsanställdas Förbund Borås
Tommy Weidelich och Håkan Juholt har i partiets skuggbudget sagt nej till
att återställa a-kassan till det den var innan 2006.
Vi föreslår
att kräva att partiet följer partikongressens beslut från mars 2011, där beslut
togs att a-kasseersättningen ska vara 90 procent av dess tidigare lön.
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16.34
A-kassan
Byggnadsarbetareförbundet Skåne
Vi är alla väl medvetna om vilka konsekvenser de förändringar som alliansen
gjort i a-kassan har fått. Människor har aldrig i vår moderna tid drabbats
så hårt när de blivit av med jobbet som idag. Man kan få vänta upp till 19
veckor innan man får sin första utbetalning från a-kassan. Många människor har inte egna resurser att ta av och då väntar betalningsanmärkningar,
vräkning med mera. Inte nog med det, många har blivit straffade och fått
stämplingsberättigade timmar sänkta på grund av föräldrarledighet, sjukskrivning och framför allt på grund av att man har tagit fackliga och politiska uppdrag. Detta är konsekvenser som en fackföreningsrörelse ska prioritera, att regelverken och lagen inte slår på det sättet som beskrivits. Om vi
som fackförening inte driver dessa frågor kan vi bli starkt kritiserade både
av medlemmar och media.
Vi föreslår
att LO, via Socialdemokraterna, verkar för att lägga förslag på lagförändringar som gör att ersättningsnivån i a-kassan inte försämras på grund
av fackliga och/eller politiska uppdrag, föräldrarledighet och sjukskrivning
att LO, via Socialdemokraterna, aktivt verkar för att lägga förslag på lagförändringar som gör att handläggningstiden hos a-kassan ska vara maximalt sex veckor.

16.35
Karensdagar
Byggnadsarbetareförbundet Öst
Meningen med karensdagar kan diskuteras men det starkaste argumentet
som används är att de ska förhindra utnyttjande av försäkringarna. Detta
påstående speglar mest ett synsätt på människan som inte är förenligt med
fackföreningsrörelsens synsätt.
Karensdagarna straffar den som redan råkat illa ut, nämligen den arbetslöse. Att hävda att införande och behållande av karensdagar är en nödvändighet för systemens ekonomiska fortlevnad får anses vara icke-bevisat. Så
vitt vi förstår så genererar arbetslöshetskassan inga underskott för statskassan. Vid arbetslöshet sparas pengar till försäkringen men det drabbar den
arbetslöse som har betalat till försäkringen. Det är inte rättvist att ofrivillig
arbetslöshet ska drabba enskilda personer genom i många fall kraftigt beskuren ekonomi. Det är inte rättvist men det är heller inte någon bra grund
för inkomstbortfallsprincipen som vårt socialförsäkringssystem i grunden
bygger på.
En viktig fråga som vi måste ställa oss är hur många som vill vara med
och finansiera det nuvarande systemet om den enskilde inte upplever att
försäkringen ger acceptabelt skydd?
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Vi föreslår att LO verkar för
att karensdagarna vid ofrivillig arbetslöshet tas bort
att karensdagar vid arbetslöshet i samband med konkurser tas bort.

16.36
Karensdagar
GS, Industrifacket Metall GS avd 8, Östergötland och IF Metall avd 22, Sörmland
Meningen med karensdagar kan diskuteras och ibland används argumentet att de ska undvika någon form av illojalt nyttjande av försäkringarna.
Detta påstående speglar mest ett synsätt på människan som inte är förenligt med fackföreningsrörelsens syn.
Karensdagarna straffar den som redan råkat illa ut, nämligen den arbetslöse och den sjuke. Att hävda att införande och behållande av karensdagar är
en nödvändighet för systemens ekonomiska fortlevnad får anses vara ickebevisat. Så går exempelvis sjukförsäkringssystemet med stora överskott och
dessa pengar går in i statskassan och används möjligen till skattesänkningar.
Vid sjukdom de första 14 dagarna sparas pengar till arbetsgivaren men
den som får betala är den sjuke. Vid arbetslöshet sparas pengar till försäkringen men det drabbar den arbetslöse som har betalat till försäkringen.
Det är inte rättvist att ofrivillig sjukdom och arbetslöshet ska drabba
enskilda personer genom i många fall kraftigt beskuren ekonomi. Det är
inte rättvist men det är heller inte någon bra grund för försäkringar. Hur
många vill vara med och betala, inser vikten av att vara med att betala om
det inte upplevs att försäkringen ger acceptabelt skydd?
Vi yrkar att LO ska verka för
att karensdagarna vid sjukdom ska tas bort (Behandlas under punkt 18.2),
att karensdagarna vid ofrivillig arbetslöshet tas bort samt
att karensdagar vid arbetslöshet i samband med konkurser tas bort.
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Utlåtande
Motionerna 16.28 första att-satsen, 16.29 första att-satsen,
16.30–16.31, 16.32 andra att-satsen, 16.33–16.35, 16.36
andra–tredje att-satserna samt 16.22 första att-satsen
16.28 första att-satsen
att ersättningsnivåerna i a-kassan motsvarar 80 procent av lönen över tid.
16.29 första att-satsen
att a-kasseersättningen motsvarar 80 procent av inkomstbortfallet.
16.30
att a-kasseersättningen ska vara 80 procent samt
att avtrappningen tas bort.
16.31
att LO verkar för att förändra arbetslöshetsförsäkringens villkor så att dess avgifter
och ersättningar anpassas till en rimlig nivå.
16.32 andra att-satsen
att återställa arbetslöshetsförsäkringen till 90 procent av den tidigare inkomsten.
16.33
att kräva att partiet följer partikongressens beslut från mars 2011, där beslut togs att
a-kasseersättningen ska vara 90 procent av dess tidigare lön.
16.34
att LO, via Socialdemokraterna, verkar för att lägga förslag på lagförändringar som gör
att ersättningsnivån i a-kassan inte försämras på grund av fackliga och/eller politiska uppdrag, föräldrarledighet och sjukskrivning
att LO, via Socialdemokraterna, aktivt verkar för att lägga förslag på lagförändringar
som gör att handläggningstiden hos a-kassan ska vara maximalt sex veckor.
16.35
att karensdagarna vid ofrivillig arbetslöshet tas bort
att karensdagar vid arbetslöshet i samband med konkurser tas bort.
16.36 andra–tredje att-satserna
att karensdagarna vid ofrivillig arbetslöshet tas bort samt
att karensdagar vid arbetslöshet i samband med konkurser tas bort.
16.22 första att-satsen
att verka för att taket i a-kassan höjs rejält så att fler människor får 80 procent av sin
inkomst i a-kasseersättning,
Motionerna 16.22 första att-satsen, 16.28 första att-satsen, 16.29 första att-satsen,
16.30 och 16.31 berör alla det faktum att ersättningen från arbetslöshetsförsäkringen är

372 |

Ko n g r e ss p r oto k oll – L O s 2 7 e o r d i n a r i e k o n g r e ss 2 0 1 2

alltför dålig i nuläget. Motionärerna vill se ett höjt tak, så att fler arbetslösa ska få 80
procents ersättning.
Arbetslöshetsförsäkringen har flera funktioner. Den ska dels fungera som en
inkomstbortfallsförsäkring vid arbetslöshet, dels förhindra en press nedåt på lönerna.
Om ersättningen ligger på en låg nivå, och därmed bara försäkrar en liten andel av
lönerna på arbetsmarknaden riskerar en så kallad reservationslöneeffekt att uppstå.
Det innebär att arbetslösa pressas att acceptera jobb till lägre löner än om ersättningen hade varit högre. LOs uppfattning är att generösa ersättningsnivåer i arbetslöshetsförsäkringen är bra och önskvärda ur både den enskildes och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Med en hög ersättningsnivå måste försäkringen stå under en
välfungerande kontroll, som garanterar att försäkringen inte överutnyttjas.
Taket för högsta dagpenning har inte höjts sedan 2002, vilket har urholkat försäkringen kraftigt. Taket för a-kasseersättningen är nu 680 kronor per dag och ingen höjning har aviserats. Det innebär att den som är heltidsarbetslös, som högst får 14 960
kronor per månad i ersättning. Det är 80 procent av en månadslön på 18 700 kronor. I år
väntas 17 procent av löntagarna tjäna 18 700 kronor i månaden eller mindre. Då är även
deltidslöner, även mycket korta deltider, inräknade. Minst fyra procent av löntagarna
kan förväntas arbeta betydligt mindre än halvtid och kan inte kvalificera sig för ersättning, därför att de inte uppfyller arbetsvillkoret. Det betyder att högst 13 procent av
löntagarna kan försäkra sina löner så att de får en a-kasseersättning som motsvarar
80 procent av lönen om de blir arbetslösa. Detta är högt räknat.
Om vi vill att 70 procent av löntagarna ska kunna få a-kasseersättning som motsvarar 80 procent av lönen, behöver högsta dagpenning höjas till närmare 1 100 kronor.
Det motsvarar en ersättning per månad om 24 000 kronor, vilket är 80 procent av en
månadslön på drygt 30 000 kronor. Vill vi istället att 80 procent av löntagarna ska
kunna få 80 procent i ersättning, behöver högsta dagpenning ligga strax över 1 200
kronor. Det ger närmare 27 000 kronor i månaden, och är 80 procent av en månadslön
på drygt 33 000 kronor.
Mot denna bakgrund vill styrelsen understryka att taket i arbetslöshetsförsäkringen
behöver höjas så att de allra flesta löntagarna kan få en ersättning motsvarande 80
procent av sin tidigare lön. Den ersättningsnivån ska gälla under hela arbetslöshetsperioden. Taket måste också indexeras med löneutvecklingen i ekonomin, så att det
inte successivt urholkas igen. En arbetslöshetsförsäkring som upplevs som rättvis
och legitim, ställer krav på att hela löntagargruppen ska kunna försäkras i samma
försäkring. Då krävs också att de allra flesta kan få 80 procent av sin tidigare lön i
a-kasseersättning.
Motionerna 16.32 andra att-satsen och motion 16.33 vill att a-kasseersättningen ska
vara 90 procent av tidigare lön. Motionerna 16.35 och 16.36 andra och tredje att-satserna vill att karensdagarna vid ofrivillig arbetslöshet och konkurser tas bort.
För att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera optimalt, krävs att den har ett starkt
samhälleligt förtroende och hög legitimitet, både hos dem som för tillfället är arbetslösa och i stort i löntagargruppen. Legitimiteten i försäkringen avgörs av att de som
är med och betalar den kan lita på att den används på ett rättssäkert sätt och att det
finns en kontroll som gör att vi kan vara säkra på att den som får ersättning också har
rätt till ersättning, utifrån högt ställda krav på aktivitet och/eller deltagande i arbetsmarknadspolitiska program. Bedömningen av vilka inkomster som går att skydda vid
arbetslöshet och vilka arbeten som en hög ersättning gör det attraktivt att söka, är
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avgörande för försäkringens utformning. Dock bör en sådan avvägning inte bara göras
mot ersättningsnivåer, utan även mot kraven och kontrollfunktionen i försäkringen. En
väl avvägd arbetslöshetsförsäkring har en balans i generösa villkor i kombination med
god kontroll och en rimlig självrisk.
Självrisken i arbetslöshetsförsäkringen består idag av två delar, den ena är
ersättningsnivån och den andra är karensdagarna, som i dagsläget är sju till antalet.
Styrelsen anser att de allra flesta löntagare ska kunna få 80 procent i ersättning av sin
tidigare lön vid arbetslöshet. Den självrisk styrelsen anser vara acceptabel, utgör således ett inkomstbortfall om 20 procent.
Frågan om antalet karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen bör, oavsett av skäl
till uppsägning på grund av arbetsbrist, ses som en del av den samlade självrisken.
Karensdagar minskar möjligheten att använda försäkringen för att täcka inkomstbortfall under korta arbetslöshetsperioder eller perioder då individen är mellan tidsbegränsade anställningar. Det är rimligt att arbetslöshetsförsäkringen är konstruerad så att
den även fungerar i dessa situationer. Dagens sju karensdagar innebär att arbetslösa
i början av sin arbetslöshetsperiod, får vara utan ersättning i mer än en arbetsvecka.
Det är en stor ekonomisk påfrestning. Den blir än mer kännbar för arbetslösa som före
arbetslösheten har haft låga inkomster och små möjligheter att skapa en ekonomisk
buffert. Styrelsen menar därför att självrisken i försäkringen, framförallt bör vara
kopplad till ersättningsnivån. En ersättningsnivå om 80 procent, är tillsammans med
slopade karensdagar, en fullgod självrisk. Sammantaget anser styrelsen att karensdagarna i arbetslöshetsförsäkringen bör tas bort.
Motion 16.34 efterfrågar bättre villkor för den som drabbas av arbetslöshet och som
haft fackliga eller politiska uppdrag, respektive varit föräldraledig eller sjukskriven,
samt att det ska lagstadgas att handläggningstiden hos a-kassan får vara högst sex
veckor.
För arbetslöshetsförsäkringens legitimitet är det viktigt att den försäkrade ska
kunna förutse vilka villkor som ligger till grund för rätten till ersättning. Det är viktigt
att försäkringen fungerar, genom att den som är berättigad till ersättning också erhåller den, samt att utbetalningen sker inom en rimlig tid.
Frågan om rätt till ersättning för dem som innehar förtroendeuppdrag, är en fråga
som LO har drivit under längre tid. LO har bland annat undersökt möjligheten med en
kompletterande försäkring för personer med förtroendeuppdrag och uppmärksammat
regeringen på problemen. Problemen består framför allt i att tid med förtroendeuppdrag, som ersatts med skattepliktig förlorad arbetsförtjänst eller arvode, inte alltid fått
räknats som arbetad tid i arbetslöshetsförsäkringens ögon. Regeringen tillsatte också
en utredning ifråga om detta, som presenterade sina förslag sommaren 2011. Förslagen
är inte helt i linje med LOs uppfattning, men innebär som helhet en klar förbättring. Det
gjorde att LO tillstyrkte utredningens förslag. Utredningen föreslog att de nya reglerna
skulle börja gälla den 2 juli 2012.
Motionen behandlar även frågan om att den som har varit sjukskriven eller föräldraledig inte ska drabbas negativt genom en nedsättning av ersättningen. LO håller med
och anser att det är den försäkrade inkomsten, det vill säga lönen, och inte försäkringsersättningarna som ska försäkras mot arbetslöshet och vara ersättningsgrundade. Den
borgerliga regeringen avskaffade denna möjlighet 2007. Konsekvensen av det har i
vissa fall medfört att grupper som tillfälligt har varit hindrade att arbeta av ovan givna
skäl, har drabbats negativt i ersättningshänseende. Arbetslöshetsförsäkringens främ-
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sta syfte är att ersätta inkomstbortfall vid arbetslöshet. Om den enskilde vid enstaka
tillfällen eller delvis har varit förhindrad att arbeta, på grund av egen sjukdom eller
vård av sjuka barn, bör det inte påverka den inkomst som ska ligga till grund för beräkning av ersättning vid eventuell arbetslöshet. Vid längre och mer omfattande perioder
av sjukskrivning eller föräldraledighet och dylikt, hoppas tiden istället över och man
ser till arbete som förekommit dessförinnan.
I motion 16.34 andra att-satsen tas problemet med långa handläggningstider upp.
Styrelsen instämmer i beskrivningen av problemen med lång väntan på ersättning. Att
tvingas vänta länge på ersättning kan innebära betydande ekonomiska problem för
den enskilde. 2007 genomdrev den borgerliga regeringen snabbt, och med stor nonchalans mot löntagarna, en rad förändringar av arbetslöshetsförsäkringen. Arbetslösa
har blivit lidande både genom att a-kassorna inte har fått tid att förbereda sig på
regeländringar och genom att vissa av de nya reglerna har gjort administrationen mer
tidskrävande.
Under hösten lämnade en statlig utredning förslag om att arbetsgivare elektroniskt
ska rapportera in bland annat anställdas arbetsinkomster månadsvis. Syftet med
förslaget om månadsuppgifter, är att arbetsgivarnas uppgiftslämnande till olika myndigheter ska effektiviseras. Styrelsen är positiv till förslaget och tror att det kommer att
underlätta och snabba på handläggning av exempelvis ansökningar om a-kasseersättning. A-kassorna lever idag upp till högt ställda krav på en effektiv handläggning. I de
fall långa handläggningstider uppstår, beror det oftast på orsaker som ligger utanför
a-kassans påverkansmöjlighet. Här kan särskilt nämnas arbetsgivarintygets utformning. En lagstiftad nedre gräns för handläggningstiden ändrar inte förutsättningarna
för a-kassornas handläggning. LO verkar för och kommer att fortsätta verka för förbättrade förutsättningar för snabb handläggning.
Styrelsen föreslås att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 16.22 första att-satsen, 16.28 första att-satsen, 16.29 första attsatsen, 16.30–16.31, 16.35 och 16.36 andra–tredje att-satserna,
att anse motion 16.34 första att-satsen besvarad samt
att avslå motionerna 16.32 andra att-satsen, 16.33 och 16.34 andra att-satsen.
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Full sysselsättning: Bättre stabiliseringspolitik och
färre kriser, sidan 64 första förslaget
Sidan 64, första förslaget
–– Reformera arbetslöshetsförsäkringen så att löntagarna ges ett fullgott och
pålitligt inkomstskydd.

I debatten deltog
Dan Gabrielsson, Kommunal
Jan Anders Lindfors, IF Metall
Sven Lindkvist, Byggnads
Tomas Pettersson, Byggnads
Marie Krantz, Kommunal
Ulrika Vedin, LO
Wanja Lundby-Wedin, styrelsen
Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande,
–– Dan Gabrielsson, Kommunals m.fl. yrkande om bifall över motion 16.32
andra att-satsen,
–– Sven Lindkvist, Byggnads yrkande om bifall över motion 16.32 andra attsatsen och 16.34,
––Ulrika Vedin, styrelsens yrkande om bifall över Sven Lindkvist, Byggnads
yrkande om bifall över motion 16.34 första att-satsen.

Beslut
Kongressen beslutade efter rösträkning
att med rösterna 254 mot 140 och 14 blanka bifalla motion 16.32 andra attsatsen.
Votering begärdes av Wanja Lundby-Wedin.
Kongressen beslutade efter försöksvotering
att avslå motion 16.34 andra att-satsen.
Votering begärdes av Ulla Lindqvist
Kongressen beslutade
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande, vilket innefattar bifall över motion
16.34 första att-satsen.
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Utbildningspolitik
Gymnasieskolan
Motionerna 16.37–16.40
16.37
Skrota alliansens nya gymnasiereform
Handelsanställdas Förbund avd 20, Stockholm, avd 24, Göteborg
Idag går en av fyra gymnasieelever ut gymnasiet utan fullständigt slutbetyg, detta är ett stort problem då kraven på utbildning hela tiden ökar för
att få ett jobb.
Den borgerliga regeringen har i stor oenighet i riksdagen genomdrivit en
ny gymnasiereform. En gymnasiereform som tydligt utgår ifrån borgerlig
sorteringspolitik á la skomakare bliv vid din läst.
I alliansens gymnasiereform så tas den allmänna behörigheten till att
söka högre utbildning bort. Det är numer endast elever vid rent studieförberedandeprogram som får behörighet att söka högskola eller universitet,
det får inte de elever som väljer att läsa på ett yrkesförberedande program.
Det här är något som tveklöst kommer att leda till att cementera och öka
klassklyftorna i samhället.
Vi löser inte arbetslöshet och ojämlikhet genom att skapa ett A och Blag inom gymnasieskolan. Vi inom arbetarrörelsen har visat att den enda
framkomliga vägen för att skapa ett jämlikt samhälle är ett samhälle där
alla får samma chans till utbildning. Därför måste något göras för att ändra
på det beslut som nu är taget.
De problem som idag finns i gymnasieskolan beror inte på att elever vid
yrkesförberedande program läser för mycket teoretiska ämnen. De beror
på att elever som är i behov av stöttning och hjälp inte får det i tillräckligt
hög utsträckning.
Istället för att skapa en sorterande gymnasieskola genom att minska på
teoretiska ämnen anser vi att resurser till elever med som är i behov av hjälp
ska öronmärkas. Detta så att alla elever som går ut gymnasieskolan ska ges
grundläggande behörighet att söka högre utbildningar. Detta är inte bara
en fråga om vidareutbildning, det är en fråga om det livslånga lärandet och
allmänbildning.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för att gymnasieförordningen ändras så att alla elever ges
grundläggande behörighet att söka till högskolor och universitet
att LO verkar för att riktade satsningar genomförs mot gymnasieskolan så
att de elever som behöver stöd och hjälp verkligen får det.
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16.38
Pedagogiska modeller och metoder
Fastighetsanställdas Förbund
Dagens och morgondagens ungdomar kommer att utbilda sig och utbildar
sig redan idag till yrken som inte existerade för ett tiotal år sedan. Andra
jobb som verkade trygga har försvunnit. Den trenden ser ut att fortsätta
under de närmaste decennierna.
Sverige behöver en bra skola, som ger grundkunskaper och förutsättningar
för att gå vidare i arbetslivet. För 100 år sen räckte det med att kunna läsa,
skriva och räkna för att vara grundutbildad, och så har det varit fram till
20–30 år sen, då det började ställas andra krav därutöver. Förutom att begripa
sig på datorer och elektronik krävs också kunskaper om hur man fungerar
med andra människor från många olika kulturer, hur man sorterar i informationsfloden, att förstå miljöpåverkan och dess effekter i vardagen etc.
Självklart ska de studerande lära sig räkna, läsa och skriva i skolan, men
att det inte alltid görs är något skolan borde ägnas mer tid och kraft på att
åtgärda. Vår uppfattning är att dagens timplan i läroplanen bör avskaffas,
utbildning ska ges efter utbildningsmål och elevernas behov.
När det gäller skolans tillkortakommanden upplever vi att ropen på mer
kontroll från myndigheter och mer kunskapsmätning i betygssystemen samt
fler centrala prov är väl så högstämda och att det framförallt ägnas tid åt att
peka ut enskilda elever som obegåvade.
Om en elev misslyckas är det inte eleven som i första hand ska straffas
utan det är skolan som har brustit, kanske rent av läraren. Efter att målstyrningen gjorde sin entré i skolan under mitten av 1990-talet har fokus
på skolans brister flyttats och allt för mycket har lagts på enskilda elevers
tillkortakommanden.
Särskilt drabbade är pojkars kunskapsinlärning som resulterar i mindre
kunskap och sämre betyg. På kort sikt leder detta till att pojkar klarar sig
sämre under själva studietiden. På lång sikt att de har sämre möjligheter till
vissa högre utbildningar. På flera års sikt kan detta innebära att arbetsmarknaden får lida brist på män inom vissa yrkeskategorier. Om den tendensen
fortsätter understödjer tyvärr utbildningssystemet en framtida könssegregerad arbetsmarknad.
Det är dags att lyfta jämställdhetsfrågorna sett ur ett pedagogiskt, socialt
och medicinskt perspektiv. Vi menar att en del av de pojkar som upplever
oförmåga i skolan inleder en process som kan leda till framtida utslagning,
framförallt de så kallade bokstavsbarnen. Fenomenet är välkänt inom omsorgsarbete, man är inte funktionsnedsatt i allmänhet, utan i förhållande
till den miljö man vistas i!
När miljön ändras så ändras också nivån på det som ytligt sett kan te sig
som funktionsnedsatthet, i detta fall undervisningsmetoder som är anpassade till pojkars inlärning. En utveckling av pedagogiken skulle öka allas
rätt till en bra utbildning.
Vi tror att det finns strukturella orsaker till att allas inlärningssätt inte
stöds av de pedagogiska metoder som används. Vi anser dessutom att dagens betygssystem oftast mäter fel saker. Kunskap ses i skolan inte i form av
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att tänka och lösa problem, utan där handlar det om att repetera vad man
läst eller vad läraren har sagt, om detta finns kvar eller är bortglömt direkt
efter mätningstillfället struntar dagens skola och betygssystem dessutom i.
De finns de som menar att ett stort problem är att eleverna inte utnyttjar
de förmågor de faktiskt har. Det är betydligt oftare tvärtom, det är skolan
som inte låter eleverna använda sina förmågor, när man inte utgår från ett
arbetssätt som bygger på elevernas förkunskaper och erfarenheter.
Vi anser att skolan måste bli mer individualiserad i den meningen att lärandet ska utgå från individens förutsättningar. Ett arbetssätt som nästan enbart bygger på eget arbete för eleverna riskerar att slå sönder det sociala sammanhanget i lärandet vilket borde vara en mycket viktig grund i allt lärande.
Vi menar att mer helhet och integrering av olika ämnen och ett mer forskande arbetssätt är betydligt bättre för ta tillvara olika elevers kunskaper,
erfarenheter och förmågor. För att lärande ska vara möjligt måste skolan
varje dag erbjuda meningsfull verksamhet. Trots att kunskapen om att alla
lär sig olika finns, fortsätter mycket undervisning att utföras på traditionellt
sätt som om alla hade samma inlärningsstil och behov.
Framtida ställningstaganden i utbildningsfrågor bör innehålla ett resonemang om hur bland annat undervisningsmetoder om pojkars inlärning
kan stärkas så att de når upp till den nivå som flickor redan har nått.
Mycket av detta görs redan. Kunskap och praktiktik finns i remissvar, i
arbete i nationella grupper på alla skolnivåer. Mycket görs lokalt, fast inte
överallt. Gymnasieskolan har kommunerna som huvudman och varje universitet/högskola är egen myndighet. Det innebär att det inte är något ”quick
fix”. Men arbetet pågår och skulle må bra av tydligare mål och riktlinjer.
Vi menar också att skolan måste ta sikte på kunskaper som behövs i
framtiden. Målsättningen att bara klara dagens frågor duger inte om man
vill ha en skola i världsklass.
Vi yrkar på
att LO agerar och utvecklar kontakter som stärker en pedagogisk modell
som gör att alla har bättre möjligheter att utvecklas i skolan samt
att LO driver frågan om att utveckla pedagogiska metoder för en mer jämställd utbildningspolitik.

16.39
Riktlinjer för praktik och arbetsplatsförlagt lärande (APL)
Fastighetsanställdas Förbund
En bransch måste säkra sin kompetens.
Det är viktigt att utveckla den kunskap de anställda har på företaget. Det
är också viktigt att kommande generationer ska kunna få tillgång till den
kunskapen och kompetensen. Att skapa en ”infrastruktur” för arbetsplatsförlagt lärande är nödvändigt. Arbetsplatsen kommer att få en allt viktigare
roll i framtidens lärande. Med praktikant menas alla typer av arbetsplatsförlagt lärande, och att ingen som behöver en arbetsplatspraktik utestängs.
För att få en positiv ingång och utveckling i arbetslivet behöver arbetsmarknaden kvalitetssäkra arbetsplatsen för praktikanter.
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För att nå ett positivt resultat av det arbetsplatsförlagda lärandet bör varje
studerande mötas av en arbetsplats som lever upp till den studieplan som
kursen/utbildningen har. Eleven ska mötas av en motiverad och kompetent
handledare som stödjer den studerande i sin praktik. En praktik där handledaren och praktikanten har tillräckliga förutsättningar att genomföra det
arbetsplatsförlagda lärandet på ett så bra sätt som möjligt.
Den föredömliga praktikarbetsplatsen kännetecknas bland annat av följade:
––Att företagen omfattas av kollektivavtal.
––Att en studieplan/praktikplan är framtagen mellan AF, skola och företaget.
––Att arbetsplatsen tillhandahåller en utbildad och motiverad handledare.
––Att arbetsplatsen ges de förutsättningar som praktiken kräver (tid, resurser, ekonomi med mera).
––Att arbetsmomenten känns meningsfulla.
––Att praktiken är en del av en utbildning (inte gratis arbetskraft).
––Att uppföljning och utvärdering sker varje enskilt fall.
Programråden i skolan har en viktig uppgift särskilt när det gäller det arbetsplatsförlagda lärandet. Men många vet inte riktigt sin roll. Självklart måste
varje bransch utbilda sina representanter, men det finns också en facklig
dimension i programråds arbetet, som vi borde hjälpas åt med.
Vi yrkar
att LO tar fram riktlinjer för hur en praktikarbetsplats bör vara samt
att LO tar fram riktlinjer för arbetet i lokala/regionala programråd.

16.40
Handledning av lärlingar ett fackligt förtroendeuppdrag
Byggnadsarbetareförbundet Stockholm–Gotland
Ett samhälle som fungerar och utvecklas är också ett samhälle som synkroniserar utbildning och praktik i enlighet med produktionens krav om
flexibilitet och anpassning.
Gymnasieskolan kommer att förändras på ett mycket märkbart sätt i
och med införande av GY 11, vilket innebär att arbetsplatsförlagd utbildning (APU) i större omfattning kommer att heta arbetsplatsförlagt lärande
(APL). Skillnaden mellan det gamla och nya utbildningssystemet är bland
annat att mer tid kommer att tas i anspråk på arbetsplats framför lärarledda
lektioner i skolsal. Förslag kommer att läggas om branschvisa och regionala
programråd samt nationella programråd. Förslaget ska förstås som att det
öppnar för lokala branschråd på varje godkänd skola med representanter
från branschernas företrädare exempelvis, arbetsledare och arbetstagare.
Vi har svårt att se lämpligare företrädare från arbetstagarna än de personer
som i sin dagliga gärning fungerar som handledare av lärlingar och elever
under praktik (APL). Lärlingar under praktik ska kunna förstå och ta del
av arbetets inehåll sett ur ett perspektiv som består av allt från god arbetsmiljö och hälsa, god lön och kompetensutveckling samt delaktighet i arbetets värderingar (social kompetens) till exempel att hålla tider, visa intresse,
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etik och moral, alla grundläggande värderingar som det fackliga löftet står
för. Handledaren kommer att bli en nyckelperson i arbetet med att få individen att känna solidaritet med de fackliga värderingarna.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att handledare bör utses som fackliga förtroendemän i företag med fler än
fem anställda,
att handledare får en grundläggande utbildning i förståelse för det nya GY
11 och rollen som handledare
att handledares tid regleras med normtid.

Utlåtande
Motionerna 16.37–16.40 samt 13.81 första att-satsen
16.37
att LO verkar för att gymnasieförordningen ändras så att alla elever ges grundläggande
behörighet att söka till högskolor och universitet
att LO verkar för att riktade satsningar genomförs mot gymnasieskolan så att de elever
som behöver stöd och hjälp verkligen får det.
16.38
att LO agerar och utvecklar kontakter som stärker en pedagogisk modell som gör att
alla har bättre möjligheter att utvecklas i skolan samt
att LO driver frågan om att utveckla pedagogiska metoder för en mer jämställd utbildningspolitik.
16.39
att LO tar fram riktlinjer för hur en praktikarbetsplats bör vara samt
att LO tar fram riktlinjer för arbetet i lokala/regionala programråd.
16.40
att handledare bör utses som fackliga förtroendemän i företag med fler än fem anställda,
att handledare får en grundläggande utbildning i förståelse för det nya GY 11 och rollen
som handledare
att handledares tid regleras med normtid.
13.81 första att-satsen
att LO verkar för att arbetsmarknadskunskap blir ett obligatoriskt ämne i samtliga
gymnasieprogram.
I motion 16.37 första att-satsen lyfts en viktig fråga. Kongressen 2008 beslutade att LO
skulle verka för allmän behörighet på alla program i den framtida gymnasieskolan.
LO poängterade detta i remissvaren på Gymnasiekommitténs förslag och i det
betänkande som behandlade behörighetsfrågorna på de yrkesförberedande program-
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men. Frågan är fortfarande aktuell och har diskuterats i LOs utbildningspolitiska
utskott. En del förbund har också prövat frågan, i samband med inrättandet av de
nationella programråden för yrkesprogrammen.
Styrelsen kan konstatera att regeringen inte velat lyssna på LO och medlemsförbunden. I den nu gällande skollagen har införts en paragraf om att alla elever ska ges
möjlighet att uppnå grundläggande behörighet på de yrkesförberedande programmen
(kapitel 16 § 3). Det förutsätter dock att man är medveten om den möjligheten och
ser behovet av det studievalet. Det innebär också att det individuella valets utrymme
måste användas och även kan utökad omfattning av studierna bli aktuellt. Det bygger
på att eleven gör medvetna val och innebär en tröskel för att nå den grundläggande
behörigheten.
LO har i många sammanhang också poängterat att nivån och omfattningen av kärnämnena är viktiga att beakta, utifrån de krav som arbetslivet ställer på kunskaper i de
aktuella ämnena. Dessutom har behovet av goda kunskaper för elevernas kommande
vuxenliv med förutsättningar att aktivt delta i samhället också förts fram. Motionären
menar att LO ska verka för att gymnasieförordningen ändras, för att uppnå den önskade förändringen. Det är inte tillräckligt då gymnasieskolans utformning grundar sig på
ett riksdagsbeslut och den grundläggande behörigheten regleras inte i gymnasieförordningen. Oavsett detta menar styrelsen att tidigare kongressbeslut gäller och LO ska
därför arbeta vidare med frågan om att den grundläggande behörigheten till högskolan
ska ingå i gymnasieskolans yrkesprogram.
Ett av argumenten för att minska de så kallade teoretiska ämnena på yrkesprogrammen, är att de skulle utgöra ett hinder för många ungdomar, och till och med vara en
viktig orsak till avhoppen från gymnasieskolan. I dagens utbildningspolitiska debatt
har skolans bekymmer med försämrade resultat och avhopp gjorts till ett individproblem. Styrelsen konstaterar att alltför lite har hittills gjorts för att komma tillrätta med
skolans oförmåga att uppfylla det kompensatoriska uppdrag skolan har. I läroplanens
avsnitt om en likvärdig utbildning, anges att undervisningen ska anpassas till varje
elevs förutsättningar och behov. Styrelsen menar att de krav som förs fram i motion
16.37 och 16.38 på bättre stöd i skolan, som en förutsättning för att alla ska nå målen,
är självklara. Det är krav som ska riktas till ansvarig regering, skolans huvudmän och
också utvecklas i facklig-politisk samverkan.
I motion 16.38 första att satsen, yrkas att LO agerar och utvecklar kontakter för att
stärka en pedagogisk modell som förutsättning för att alla ska få möjlighet att lyckas
i skolan. De insatser som behövs för att nå det eftersträvansvärda målet kan inte rymmas inom en åtgärd, eller i en form, i synnerhet om stödet ska utformas utifrån individens förutsättningar och behov. Däremot ska LO både agera och utveckla de kontakter
som är nödvändiga för att föra frågan framåt.
I motion 16.38 andra att-satsen lyfter motionären en annan viktig fråga. Där vill man
att LO driver frågan om att utveckla pedagogiska metoder, för en mer jämställd utbildningspolitik. Motionären pekar på att skillnaderna mellan flickors och pojkars resultat
i skolan tenderar att öka, till pojkarnas nackdel. Det är ett förhållande som sedan
fortsätter genom utbildningssystemet. Det är en fråga som behöver uppmärksammas
betydligt mer än vad som görs idag. En av flera förklaringsfaktorer berör undervisningens och pedagogikens utformning för att stödja även pojkars lärande. Det kan även
sägas om skillnaderna i förutsättningar när det gäller elever från studieovana hem.
Motionären pekar på ett behov av en mer jämställd utbildningspoltik, vilket har ytter-
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ligare dimensioner. Dit hör till exempel flickors större benägenhet för stressrelaterade
problem i samband med studierna. Även flickors och pojkars traditionella utbildningsoch yrkesval skulle behöva belysas för en mer jämställd utbildningspolitik. Styrelsen
menar dock att det i huvudsak är frågor som bäst påverkas genom politisk påverkan
och opinionsbildning.
I motion 16.39 lyfts den mycket angelägna frågan om kvalitetssäkringen av yrkesprogrammen i den nya gymnasieskolan. Motionären yrkar på att LO ska ta fram riktlinjer för hur en praktikarbetsplats bör vara, samt riktlinjer för arbetet i lokala eller
regionala programråd. Båda yrkandena ansluter till diskussioner som förts i LOs utbildningspolitiska utskott. Förbunden själva kan ha anledning att utveckla egna riktlinjer
i de här sammanhangen, utifrån bransch och yrkesperspektiv. Det finns också skäl att
förbundgemensamt ta fram mer övergripande principiella riktlinjer, vilket kan bidra till
utformningen av förbundens egna riktlinjer.
Motion 16.40 berör också kvalitetssäkringen och handledningens betydelse i det
arbetsplatsförlagda lärandet, där motionären föreslår en grundläggande utbildning
för handledare. Handledarens yrkes- och produktionskunskaper, tillsammans med
en pedagogisk förmåga och förståelsen för uppdraget, är av avgörande betydelse för
kvalitén i det arbetsplatsförlagda lärandet. I den nya gymnasieskolan finns inget krav
på handledarutbildning, utan det anges i gymnasieförordningen att; ”som handledare
får bara den anlitas som har nödvändiga kunskaper och erfarenheter för uppdraget
och som även i övrigt bedöms vara lämplig”. Nationella lärlingskommittén, där LO var
representerat, lyfte i sitt slutbetänkande fram vikten av handledarutbildning. Styrelsen
menar att en handledarutbildning bör tas fram i linje med vad motionären föreslagit.
LO kan tillsammans med förbunden verka för att så sker, inom ramen för de nationella
och lokala programrådens verksamhet.
I motionen föreslås också att handledare bör utses som facklig förtroendeman i
företag med fler än fem anställda. I den nya skollagen är det angivet att skolhuvudman,
elev och arbetsplats ska komma överens i ett utbildningskontrakt, om villkoren för
det arbetsplatsförlagda lärandet, när det gäller lärlingar. Styrelsen uppfattning är att
liknande kvalitetssäkring även ska tillämpas när det gäller det 15 veckors arbetsplatsförlagda lärandet. Ett krav på att handledaren ska vara fackligt förtroendevald kan inte
tillgodoses som regelverket nu är utformat. Att tillmötesgå ett sådant krav förutsätter
att de lokala parterna gör en sådan överenskommelse. Däremot kan naturligtvis utsedda handledare engageras och utses till facklig förtroendeman. Styrelsen menar dock
att ett sådant beslut inte ligger inom ramen för vad som är lämpligt för kongressen att
besluta om, utan bör hanteras inom respektive förbund. Detsamma gäller förslaget
om att handledares tid ska regleras med normtid. Det förstås som att handledare som
handleder en elev, men inte deltar aktivt i produktionen, ska uppbära samma lön som
vid normalt arbete. Styrelsen menar att det är självklart att handledare ska uppbära sin
ordinarie lön under uppdraget.
I motion 13.81 första-att satsen yrkas på att arbetsmarknadskunskap ska göras till
ett obligatoriskt ämne i samtliga gymnasieprogram. Kunskaper om arbetsmarknaden
och dess funktionssätt är viktigt för ungdomar, oavsett om man går ett högskoleförberedande eller yrkesförberedande program. Arena Skolinformation har tagit fram ett
material i nära samarbete med LO och några tjänstemannaförbund, som vänder sig
till skolan, just med det syfte som motionären efterfrågar. Syftet är att ge en bild av
arbetsmarknaden ur ett arbetstagarperspektiv. Materialet ger en bild av hur dagens
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arbetsmarknad fungerar, vad man ska tänka på som arbetstagare och förklarar den
svenska modellen samt hur lön sätts. Styrelsen menar att det ligger utanför LOs möjlighet att påverka innehållet i gymnasieskolan annat än genom politisk påverkan. Det nu
tagna initiativet, genom Arena Skolinformation, är ändå ett stort steg för att uppnå det
syfte motionären vill uppnå.
Styrelsen föreslås att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 16.37 andra att-satsen, 16.39 och 16.40 andra att-satsen,
att anse motionerna 16.37 första att-satsen, 16.38, 16.40 tredje att-satsen och 13.81
första att-satsen besvarade samt
att avslå motion 16.40 första att-satsen.
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Full sysselsättning: Skolan som väg till arbetslivet,
sidorna 53–54
Sidan 53
––Utred effekterna av det fria skolvalet i grundskolan och i vilken utsträckning det bidrar till ökad segregation.
–– En mer differentierad skolpeng bör prövas för att motverka de negativa
effekterna av den ökade skolsegregationen.
–– Studie- och yrkesvägledning i grundskolan behöver förstärkas.

Sidan 54
–– De yrkesförberedande programmen ska ge eleverna grundläggande behörighet till högskolan.
–– Det måste finnas reella förutsättningar för partsinflytande i de lokala
programråden, ett tydligt uppdrag och tydliga befogenheter.
–– Det bör finnas avtal om färdigutbildning mellan branschernas parter för
att stärka övergången från utbildning till arbete.
––Utred marknadskonkurrensens effekter på kvaliteten i gymnasieskolan
och på yrkesprogrammens utveckling i relation till branschernas krav.
I debatten deltog
Thomas Gustavsson, Fastighets
Jan Johansson, IF Metall
Ewa Glimhed, Kommunal
Oskar Larsson, Elektrikerna
Sophia Andersson, Handels
Malin Skoglund, Handels
Malin Ackholt, HRF
Pernilla Göransson Lindqvist, Kommunal
Thomas Hagnefur, LO
Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande,
––Thomas Gustavsson, Fastighets yrkande om bifall över motion 16.38 och
tilläggsyrkande i rapporten Full sysselsättning, sidan 54 som lyder: ”utveckla lärstilar som minskar skillnaderna mellan pojkar och flickors, män
och kvinnors möjlighet att nå likvärdig kunskap i skolan” samt ”utveckla
en pedagogik som är anpassad till arbetsplatsförlagd utbildning”,
––Jan Johansson, IF Metalls yrkande om att avslå motion 16.37 första attsatsen,
–– Ewa Glimhed, Kommunals ändringsyrkande om att i rapporten Full sysselsättning, sidan 53, andra strecksatsen ska lyda: resurserna ska fördelas
så att de negativa effekterna av den ökade skolsegregationen motverkas,
–– Oskar Larsson, Elektrikernas m.fl. yrkande om bifall över motion 13.81
första att-satsen,
––Jan Johansson, IF Metalls yrkande om avslag över motion 16.37 första attsatsen,
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––Thomas Hagnefur, LOs yrkande om bifall till Oskar Larsson, Elektrikernas
m.fl. yrkande om bifall över motion 13.81 första att-satsen och bifall till
Thomas Gustavsson, Fastighets andra tilläggsyrkande: utveckla en pedagogik som är anpassad till arbetsplatsförlagd utbildning samt att tillföra
denna till rapporten,
–– Pernilla Göransson Lindqvist, Kommunals yrkande om en redaktionell
förändring i fotnoten i rapporten Full sysselsättning på sidan 50,
––Thomas Hagnefur, styrelsens yrkande om att byta ut andra strecksatsen på
sidan 53 i rapporten Full sysselsättning att lyda: Skolsegregationen måste
motverkas och resurserna fördelas så att alla barn och ungdomar kan nå
godkända resultat i skolan.

Beslut
Kongressen beslutade
att avslå Thomas Gustavsson, Fastighets tilläggsyrkande i rapporten Full
sysselsättning, sidan 54 som lyder: utveckla lärstilar som minskar skillnaderna mellan pojkar och flickors, män och kvinnors möjlighet att nå
likvärdig kunskap i skolan,
att bifalla Thomas Gustavsson, Fastighets tilläggsyrkande i rapporten Full
sysselsättning, sidan 54 som lyder: utveckla en pedagogik som är anpassad till arbetsplatsförlagd utbildning,
att bifalla Oskar Larsson, Elektrikernas m.fl. yrkande om bifall över motion
13.81 första att-satsen,
att bifalla styrelsens ändringsförslag om att byta ut andra strecksatsen på
sidan 53 i rapporten Full sysselsättning att lyda: Skolsegregationen måste
motverkas och resurserna fördelas så att alla barn och ungdomar kan nå
godkända resultat i skolan,
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.
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Vuxenutbildning
Motionerna 16.41–16.43
16.41
Korttidsstudiestöd
GS avd 7, Skaraborg
För i stort sett alla arbeten krävs idag utbildning. Många människor måste
därför fortbilda sig, vidareutbilda sig och ibland också byta yrke under sitt
arbetsliv.
För att bilda fackliga medlemmar på arbetstid fanns förr korttidsstudiestöd, fonderade medel som vi avstått i avtalsuppgörelser, för att fortbilda
medlemmarna och utjämna utbildningsklyftorna så att fler kortutbildade
kunde fortbilda sig och bli attraktivare och mer engagerade i arbetsliv och
vårt gemensamma samhällsbyggande.
Det stora problemet är att den borgerliga regeringen konfiskerade våra
pengar. Vi måste kräva tillbaka våra gemensamt avsatta medel för fortbildning av regeringen.
Vi föreslår kongressen att besluta ge LO i uppdrag
att återställa våra gemensamt avsatta pengar till korttidsstudiestöd.

16.42
Kompetensutvecklingsförsäkring
Byggnadsarbetareförbundet, GS, Handelsanställdas Förbund, SEKO Byggnads
Skåne, GS avd 2, Östra Skåne/Blekinge, Handels avd 1, Malmö och SEKO Skåne
Den stora utmaningen för att förverkliga det livslånga lärandet är att finna
vägar som ger alla grupper i samhället chansen att ta del av kompetensutveckling i vuxen ålder, på egna villkor och med möjligheten att finansiera
denna.
Flertalet utredningar påvisar skillnader mellan LOs, TCOs och Sacos medlemmar. Där LO är den grupp som får minst kompetensutbildning, om enbart arbetsgivarna får bestämma.
Ett livslångt lärande består inte bara av traditionell utbildning i olika skolformer. Det omfattar också former såsom inplanerad fortbildning, praktik
och lärande i arbete, omskolning och studier på egen hand. Allt detta skapar tillsammans grunden för en ständig utveckling av kunskapssamhället.
Den allt snabbare utvecklingen i samhället ställer nya och större krav
på individerna. En utbildning blir snabbt föråldrad och behöver ständigt
uppdateras och förnyas. Kraven på rörlighet ökar. Allt fler vill eller tvingas
att byta inriktning i arbetslivet flera gånger under sina yrkesverksamma år.
För att upprätthålla välstånd och utveckling är det därför nödvändigt med
ett livslångt lärande.
Den nuvarande regeringens politik är därför förödande för samhällsutvecklingen. Med en politik där man enbart får en chans, skapas utbildningsklyftor som förstärker ojämlikheten i samhället. Nedrustningen av vuxenut-
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bildningen via Komvux gör det allt svårare för LOs medlemmar att förkovra
sig och därmed hävda sig på en allt mer kunskapsinriktad arbetsmarknad.
Det finns många pusselbitar som bör komma på plats innan man kan
hävda att vi har ett system och finansiering för livslångt lärande. Det handlar om människors möjlighet att själv kunna ta ansvar för att påverka yrkesvalet och karriär. Det handlar också om samhällets intresse för att få
in människor snabbt på arbetsmarknaden och få dem att stanna där. Det
handlar även om arbetsgivarens möjligheter att kunna anställa tillräckligt
kvalificerade individer. Till detta behövs instrument, föreslagsvis olika kompetensutvecklingsförsäkringar, som ger individer trygghet och mod att våga
börja om och växa med nya arbetsuppgifter.
Avsättning till kompetensutveckling kan till exempel göras på tre olika
nivåer där grunden utgörs av en allmän kompetensutvecklingsförsäkring
som alla anställda får ta del av. I nästa del har fackliga organisationer och
arbetsgivare kommit överens om att avsätta löneutrymme till kollektivavtalade försäkringar. Överst på toppen läggs ett eget sparande.
Tillsammans skapar de tre nivåerna en helhet i det livslånga lärandet som
ska tillgodose våra behov av kontinuerlig kunskapspåfyllning.
Kompetensutvecklingsförsäkringen kan vara ett komplement till befintligt stöd och insatser för vuxnas kompetensutveckling och inte ersätta
arbetsgivarens ansvar för verksamhetsrelaterad kompetensutveckling eller
arbetslösas tillgång till arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO i en förbundsgemensam utredning tar fram ett förslag på kompetensutveckling samt
att med utredningens resultat som grund, politiskt och fackligt arbeta mot
berörda parter.

16.43
Återtagande av makten över arbetsgivaravgiften
GS, Industrifacket Metall GS avd 8, Östergötland och IF Metall avd 22, Sörmland
Arbetsgivaravgiften är lön vi arbetstagare avstått i löneförhandlingar som
arbetsgivaren betalar in till staten/vår gemensamma kassa. De går exempelvis till pension, försäkringar och sjukvård.
Vi menar att det nu är dags att återta delar av dessa pengar och med dess
hjälp skapa utrymme för utbildning, både för arbetsgivare och arbetstagare.
Det är dags för LO att se över hur nya finansieringsvägar för utbildningar
kan skapas. En kan ju vara att ta av arbetsgivaravgifterna och öronmärka
för utbildning.
Vi föreslår LO-kongressen besluta
att LO ska utreda hur nya finansieringsvägar för kompetensutveckling kan
skapas samt
att översyn av arbetsgivaravgiftsfinansiering ingår i utredningen.
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Utlåtande
Motionerna 16.41–16.43 samt 16.10 första att-satsen
16.41
att återställa våra gemensamt avsatta pengar till korttidsstudiestöd.
16.42
att LO i en förbundsgemensam utredning tar fram ett förslag på kompetensutveckling
samt
att med utredningens resultat som grund, politiskt och fackligt arbeta mot berörda parter.
16.43
att LO ska utreda hur nya finansieringsvägar för kompetensutveckling kan skapas samt
att översyn av arbetsgivaravgiftsfinansiering ingår i utredningen.
16.10 första att-satsen
att resurser förs till Komvux så utbildningsmöjligheter öppnas för fler.
Motionerna inom vuxenutbildningsområdet pekar alla på behovet av ett brett och livslångt lärande, där olika former av utbildningar och lärande kan ge människor förutsättningar att påverka sin livssituation. Motionerna pekar också på vikten av att skapa förutsättningar i form av olika möjligheter till lärande, och hur individens deltagande ska
kunna finansieras. Utvecklingen under den nuvarande regeringen har gått åt fel håll,
inte minst när det gäller ekonomiskt studiestöd. Det gäller även satsningar på utbildning i olika former, för att ge människor nya möjligheter och en andra chans. Istället
har fokus varit sänkta ambitioner i utbildningssystemet och att skapa låglönemarknader, dit människor pressas av försämringarna i våra trygghetssystem. Samtidigt som
arbetslösheten biter sig fast på historiskt höga nivåer finns det arbetsgivare som inte
lyckas rekrytera, därför att de sökande saknar efterfrågade kunskaper och erfarenheter. Detta visar på en brist som kunde har varit åtgärdad med en ambitiös utbildningsoch arbetsmarknadspolitik.
Motion 16.42 första att-satsen föreslår att en förbundsgemensam utredning ska tillsättas för att ta fram ett förslag på kompetensutveckling. Det nu pågående förbundsgemensamma projektet ”Arbetsmarknaden efter krisen”, kommer bland annat att
behandla utbildningspolitik och kompetensutveckling. Projektet pågår till våren 2013,
då en slutrapport presenteras. Under 2012 kommer fyra delrapporter att presenteras,
där en av dessa specifikt kommer att handla om utbildning och kompetensutveckling.
Projektet kommer även att visa hur sysselsättning och arbetslöshet har utvecklats för
individer med olika lång utbildningsbakgrund. Projektet syftar till att belysa utvecklingen på arbetsmarknaden och diskutera dagens och morgondagens utmaningar och
politiska vägval. Detta kommer bland annat att ske utifrån den svenska modellen, med
fokus på full sysselsättning, låg arbetslöshet och små inkomstskillnader, som ställs
mot den nuvarande regeringens politik.
I motion 16.43 föreslås att LO ska utreda hur nya finansieringsvägar för kompe-
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tensutveckling kan skapas och att en översyn av arbetsgivaravgiftsfinansiering ska
ingå i utredningen. Studiefinansiering för individen, genom korttidstudiestöd, föreslås i motion 16.41 vilket ligger i linje med övriga motioners mer generella yrkanden.
Avslutningsvis föreslås i 16.42 andra att-satsen att med den föreslagna utredningen
som grund, fackligt och politiskt arbeta mot berörda parter.
Styrelsen menar att en utredning bör tillsättas med en större bredd än bara ett
förslag till kompetensutveckling. Begreppet indikerar att utgångspunkten är lärande
i arbetet, men som motionären redovisar i motivtexten, är mer omfattande än så. I en
sådan utredning bör både former och finansiering av både utbildning och lärande som
sådant utredas, likväl som individens studiefinansiering. Dock är det inte redan nu
önskvärt att föregå en sådan utredning och binda sig vid en särskild form av studiestöd.
I motionen 16.10 första att-satsen, föreslås att ytterligare resurser förs till Komvux.
Mellan åren 2006 och 2010, har antalet studerande i Komvux minskat med nästan
42 000 personer. På senare år har en satsning på Yrkesvux gjorts där det 2011 fanns
drygt 19 000 årsstudieplatser. Yrkesvux är en utbildningsform där vuxna kan skaffa
sig en grundläggande yrkesutbildning utan att för den skull vara arbetslös. Det är
enligt styrelsen en viktig möjlighet för individens utveckling och bidrar till omställning
på arbetsmarknaden. Antalet platser i Yrkesvux kommer att trappas ner de närmaste
åren, och regeringen verkar se detta som en tillfällig arbetsmarknadspolitisk insats.
Styrelsen menar att utvecklingen av Komvux och Yrkesvux måste förstärkas och det
senare utformas med mer permanent karaktär. LO och medlemsförbundens syn på hur
denna del av utbildningspolitiken bör utvecklas, skulle också kunna ingå i ett utredningsuppdrag.
Styrelsen ställer sig positiv till de föreslagna utredningarna och menar att
utformningen av utredningsdirektiven bör läggas som förslag till beslut på den
kommande höstens representantskap. I samband med det bör också inriktningen
och de preliminära slutsatserna vägas in från det förbundsgemensamma projektet
”Arbetsmarknaden efter krisen”. Det innebär att den nu föreslagna utredningen, kan
ta sin utgångspunkt från vissa områden i projektet, men främst tillföra delar som inte
behandlats i det sammanhanget. En sådan del i utredningen skulle till exempel kunna
vara finansieringsaspekterna av både utbildning och individens studiestöd.
Styrelsen föreslås att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 16.10 första att-satsen, 16.42–16.43 samt
att anse motion 16.41 besvarad.
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Full sysselsättning: Gör arbetsmarknaden tillgänglig för fler, sidan 20
Sidan 20
–– Ett nytt kunskapslyft. Arbetslösa utan gymnasiekompetens ska kunna
studera på gymnasienivå med generös studiefinansiering. Även personer
som har jobb, men som har en svag utbildningsbakgrund och av den anledningen löper stor risk för arbetslöshet i framtiden, bör kunna få del av
kunskapslyftet. Formerna för detta behöver utredas vidare.
Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande.

Beslut
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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Näringspolitik
Transportpolitik
Motion 16.44
16.44
Transportpolitik
SEKO, Transportarbetareförbundet
Ett välfungerande transportsystem är av största vikt för samhällsekonomin.
Fungerande infrastruktur bygger samman regioner. Det skapar tillväxtmöjlighet för såväl människor som företag. Den direkta effekten av förbättringar
i infrastruktur är lägre transportkostnader till följd av kortare restid. På lite
länge sikt gör förbättringar i infrastrukturen att varor och människor kan
transporteras och resa på ett mer effektiv sätt. Företagens logistik kan förbättras och effektiviseras. Människor kan i större utsträckning resa efter sina önskemål. Företag kan enklare få tag i specialiserad arbetskraft eftersom infrastrukturförbättringen leder till förbättrade resor mellan närliggande regioner.
Klimatutmaningen kräver stora satsningar på infrastruktur. Genom breda
investeringar kan staten minska koldioxidutsläppen. Det handlar om effektivare transportvägar och effektivare transportsätt. Investeringar i de kollektiva transportsätten kommer att leda till att fler väljer att ställa den egna bilen.
Samtidigt som transportnäringen är nyckelbranscher för att minska koldioxidutsläppen är vissa av dem utsatta för en hård internationell konkurrens och drabbade av dåligt verkställda avregleringar. Förändringar som
inom vissa delbranscher lett till social dumping, försämrad arbetsmiljö och
instabilitet. Oreglerade marknader och i vissa fall i kombination med ökad
internationell konkurrens, har skapat instabila marknader som inte kan
bära investeringar i teknik som krävs för att minska koldioxidutsläppen.
Välfungerande transportsystem och sunda branscher är en förutsättning
för att minska transporternas klimatpåverkan.
Vägtrafik
Inom storstäderna ser vi idag ökande köer. Det är negativt för samhället eftersom det leder till ökade utsläpp samt minskad effektivitet och en dålig
arbetsmiljö för yrkesutövarna i trafiken. Ska effektiviteten och nollvisionens
mål uppnås krävs nybyggnationer. Men vägtrafikens kanske största utmaning idag är koldioxidutsläppen. Därför krävs satsningar på ny miljövänlig
teknik. Fordonsskatter och förmånsvärden måste utformas så att de främjar
de mest energieffektiva fordonen och bidrar till att skapa konkurrensneutralitet för alla aktörer på marknaden.
De flesta branscher är idag beroende av lastbilstransporter och behovet
beräknas öka framöver. Därför krävs investeringar för effektivare transportvägar samt teknikutveckling. För klimatets skull är det viktigt att en del
transporter även sker på järnväg. Om vägtransportsektorn fortsätter karak-
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täriseras av marknadsstörande element, i form av social dumping, kommer
vägtransporterna fortsätta vara billiga i relation till järnvägen. Detta innebär inte bara att incitament för överflyttning av gods från väg till järnväg
minskas, utan också att åkerinäringen i Sverige fragmenteras. Till detta har
regeringen även fastslagit att banavgifterna för järnvägstransporter ska öka
framöver. Hårdast drabbas den svenska tåggodstrafiken. Detta leder till att
transportinfrastrukturen inte blir konkurrensneutral eftersom transporter
på väg inte drabbas av motsvarande avgiftshöjning.
En avståndsbaserad vägslitageavgift/kilometerskatt bör därför införas
för alla tunga lastbilstransporter som trafikerar det svenska vägnätet. Avgiften ska gälla för såväl svenskregistrerade som utlandsregistrerade lastbilar. I Tyskland och Polen finns redan avgifter för lastbilstrafiken och inget
hindrar Sverige att följa efter. Dessutom finns ett frivilligt ramdirektiv i EU
för avgifter för lastbilstrafik. Vägslitageavgiften/kilometerskatten kan vara
differentierad efter vilken så kallad Euroklass på avgasreningen lastbilen
har. En nyare lastbil och därmed högre Euroklass innebär lägre avgift/skatt.
Intäkterna bör användas till investeringar i vägar och järnvägar. Detta system kan skapa incitament att investera i nya och mer miljövänliga lastbilar.
Som ett led i att effektivisera och främja omlastningar är det väsentligt
att det skapas och investeras i välfungerande kombiterminaler. Detta för
att godstransporter på väg, järnväg och sjöfart enkelt ska kunna mötas för
omlastning. Alla transportslag behövs och det är ofta kombinationen båt,
tåg och lastbil som gör att vi klarar landets behov av transporter.
Under vintern 2010/2011 inträffade fler olyckor med lastbilar i halt underlag. Följden blev ofta stora störningar i trafiken. Det finns av trafiksäkerhetsskäl anledning att se över hur vinterväghållningen och reglerna för
vinterdäck i tung trafik i Sverige fungerar.
EUs inre marknad för vägtransporter regleras idag via så kallade cabotageregler. Det innebär att en lastbil som har sitt yrkestrafiktillstånd utfärdat
i ett EU-land tillåts bedriva inrikestransporter i annat EU-land. Dock får
sådan inrikestransport max innefatta tre stopp för lastning/lossning inom
ramen för en sjudagarsperiod från det att bilen först körde in i landet. Dessa
regler har kommissionen nu uttalat viljan för att avskaffa och därmed släppa den inre marknaden för vägtransporter helt fri. Om så ska göras anser
vi att dessa regler måste ersättas med en social stadga för vägtrafiken, som
garanterar de sociala villkoren för chaufförerna. Även problemen med så
kallade falska egenföretagare, alltså sådana egenföretagare som egentligen
är att betrakta som arbetstagare, måste skyndsamt lösas. Om inte en social stadga inrättas innebär det inte bara att chaufförernas sociala villkor
blir oacceptabla, utan även att gods som skulle kunna gå på järnväg istället
transporteras på väg, eftersom vägtransporter kommer att fortsätta vara
det billigare alternativet.
Vi ser även ett behov av att kontrollåtgärderna för vägtrafiken måste förstärkas. Som det är idag delas detta kontrollansvar mellan olika myndigheter.
Det har lett till en urholkning av kontrollerna på väg och av företag som
verkar i åkerinäringen. För att åtgärda detta kan en ny myndighet inrättas
som är specialiserad på att kontrollera tung trafik på väg alternativt att berörda myndigheter ges resurser och mandat att effektivisera sin samordning.
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Järnväg
I ett stort och glesbefolkat land som Sverige utgör fungerande järnväg en
ryggrad i ekonomin. Det skapar tillväxt och jobb. Men under lång tid har
järnvägsinvesteringarna i Sverige varit låga, vilket har orsakat stor skada i
samhällsekonomin. Enligt beräkningar gjorda av SEKO kostade inställda
och försenade tåg inom persontrafiken, år 2010, samhället cirka 5,1 miljarder kronor. Regeringen tycks inte vilja göra något åt problemet och jämfört
med övriga EU-länder ligger de totala järnvägsinvesteringarna i Sverige under perioden 2007–2013 på en ytterst låg nivå. Sverige investerar totalt 2,94
procent av 2007 års BNP (inklusive regeringens nytillkomna tillskott) i järnvägen jämfört med genomsnittet för 18 jämförda EU länder på 5,75 procent.
Detta placerar Sverige på plats fyra från botten bland de jämförda länderna.
I jämförelse över totala utgifter för drift, underhåll och reinvesteringar i
järnvägsinfrastruktur under perioden 2007–2013, som andel av längden järnvägsspår i kilometer år 2007, lägger sig Sverige på sista plats bland de jämförda europeiska länderna. Sverige lägger 0,33 miljoner euro per kilometer
järnvägsspår under perioden. Genomsnittet för de jämförda länderna är 1,35
miljoner euro. Även om nivån för utgifterna för järnvägsinvesteringar är
ett trubbigt mått som egentligen inte talar om hur mycket varje land får ut
av varje investerad krona (exempelvis kan en hög effektivitet bär upp låga
utgifter) så pekar ändock jämförelsen på att Sverige bör lägga något mer
resurser till järnvägens förfogande.
Bilden av låga utgifter förstärks av att Trafikverket i rapporten ”Järnvägens behov av ökad kapacitet – förslag på lösningar för åren 2012–2021”
pekar ut det svenska järnvägsnätet som grovt eftersatt. Infrastrukturen
åldras snabbare än vad dagens nivå på underhåll och reinvesteringar klarar
av att motverka. Underhåll bedrivs idag till stor del som avhjälpande istället för förebyggande. Det krävs stora reinvesteringar, exempelvis används
många kontaktledningar trots att den tekniska livslängden passerat. För
att öka kapaciteten på spåren krävs även en rad nyinvestering. Trafikverket
har i rapporten identifierat de mest akuta ”flaskhalsarna” i järnvägssystemet. Trafikverket bedömer att det fram till år 2021 behövs, utöver dagens
planerade anslag, 38,3 miljarder för att återställa järnvägen till det som den
är avsedd för. Men också för att öka kapaciteten i systemet. 10,95 miljarder
kan Trafikverket stå för själva, vilket innebär att 27,35 miljarder finansieras
genom ökade anslag.
Bilden av regeringens låga prioritering av järnvägsinfrastruktur förstärks
av att banavgifterna för gods- och persontrafik ska höjas kraftigt under de
närmaste åren (8,8 miljarder högre under perioden 2010–2021 än vid 2009
års nivå). Det finns betydande risker för att avgiftshöjningen leder till minskad efterfrågan på tågtrafik. Trafikverket menar att avgifterna spelar större
roll för godstransporter än för persontrafiken. Det riskerar att leda till att
transporter flyttas över från tåg till lastbil.
Med höjda priser för järnvägsgodset, kommer en del transportköpande
företag att söka sig bort från järnvägen. Men de svenska företag som är helt
beroende av järnvägstransporter för att få ut sina varor i världen, kommer
att få ett försämrat konkurrensläge på den globala marknaden. Godstågen
bär stål- och pappersindustrins produkter på sina hjulaxlar ut i Europa. I
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slutet av år 2011 lade tågoperatören CargoNet ned sina kombitåg som kört
lastbilsgods de långa sträckorna i Sverige. Det är godsmängder motsvarande
50 000 lastbilar årligen som mister tågen som transportalternativ. Förlorarna
blir miljön och det transportberoende svenska näringslivet. Anledningen
till nedläggningen var en kombination av eftersatt infrastruktur och höjda
banavgifter.
Vi har bejakat en förändring av banavgifterna, så att de tåg som får högst
prioritet och snabbast restid betalar mer, för att effektivisera användningen
av infrastrukturen. Vi har också sagt att vissa delar av marknaden kan tåla
höjda avgifter om infrastrukturen byggs ut och leveranskvaliteten förbättras. Men då bör regeringens och Trafikverkets utgångspunkt vara att först
leverera en bättre kvalitet och effektivitet på spåren och därefter ta upp
en diskussion med tågoperatörerna och det transportberoende näringslivet
om avgiftsuttagen.
Svensk järnväg bevittnar ett systemfel
Under de senaste tjugo åren har konkurrensutsättningen av järnvägen pågått. Sedan slutet av år 2011 har den svenska persontrafiken på järnväg varit utsatt för full konkurrensutsättning. Innebörden av det är i princip att
vem som helst kan trafikera vilken sträcka som helst. Det enda som krävs
är beviljad ansökan om tågläge hos Trafikverket.
Idag upphandlas all drift, underhåll och investeringar i järnvägsnätet under
fri konkurrens. Billigaste anbud vinner. Den vinnande anbudsgivaren har
inget samhällsuppdrag att fullfölja, utan det enda som gäller är att generera
vinst till det egna företaget. Kortsiktiga vinstintressen gör att den långsiktiga
samhällsnyttan blir lidande. På sikt försämras också servicen och säkerheten
för resenärerna. Det gör även att samanhållningen i tågtrafiken undanröjs
eftersom varje aktör konkurrerar med alla andra. Att inneha en fungerande
infrastruktur är viktigt för samhällsutvecklingen, att lämna över ansvaret
på privata aktörer, med vinst som främsta syfte, har inneburit att järnvägen
numera bevittnar ett systemfel.
Av olika skäl fungerar inte alltid en marknad på ett optimalt sätt. Vid
dessa situationer bör staten ta ett större ansvar och man brukar då tala om
ett marknadsmisslyckande.
Järnvägen behöver utökade resurser samt en politik som sätter människor
före företagsekonomisk vinst. Politiker har hittills inte visat viljan att reglera
spelreglerna för drift, underhåll och trafikering av järnvägen. Om vi inte
kan få en skarp reglering som kvalitets- och kostnadssäkrar upphandlingen,
för de entreprenader som utför drift och underhåll, samt ser till att de aktörer som trafikerar nätet uppfyller högt ställda, samhällspolitiska såväl som
miljöpolitiska mål, krävs på många områden återregleringar av järnvägen.
Kollektivtrafik
Det krävs åtgärder för att öka attraktiviteten i kollektivtrafiken. Ökad användning av kollektivtrafik är det viktigaste för att minska klimatpåverkan
och trängsel. När regioner växer är det viktigt att kollektivtrafiken följer
med, men under lång tid har investeringar i kollektivtrafiken halkat efter.
Detta är oroande.
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Det krävs investeringar för ökad kapacitet och ökad kvalitet. Det är viktigt att kollektivtrafiksresenärerna får hög service, trygghet och komfort.
För de regioner som vill öka kapaciteten i kollektivtrafiken är det viktigt
att de kan få statsbidrag för detta.
Erfarenheter visar att det finns brister i upphandling av kollektivtrafiken i många delar av landet. Ofta har det vinnande bolaget vinstmaximering som främsta intresse. Det leder alltför ofta till att säkerheten på bussar,
samhällsbetalda taxiresor och tåg går förlorad, att arbetsmiljön blir dålig
samt att kvalitén på fordonen är bristfällig. Regelverket måste ses över och
stramas åt. Det är viktigt att hårda krav ställs på dem som utför samhällsnyttig verksamhet.
Den nya kollektivtrafiklagen som träder i kraft år 2012 ställer vi oss negativa till. Lagen innebär att det står företag fritt att etablera kommersiell
kollektivtrafik. De kommersiella aktörerna blir dock skyldiga att ansluta
sig till ett gemensamt informationssystem. Strategiska beslut, som idag fattas av kommunägda länstrafikbolag, ska överföras till nya regionala trafikmyndigheter. Dessa ska besluta om vilken trafik som inte är kommersiellt
bärkraftig och som därför ska kunna bli föremål för skattefinansierad upphandling. Vi vill framhålla att om konkurrerande operatörer skulle starta
trafik inom regionerna, skulle detta förorsaka störningar beträffande trafikhuvudmännens eller den nya regionala trafikmyndighetens möjligheter
att ta ett helhetsansvar för en fungerande kollektivtrafik inom regionen.
Trafikhuvudmannens möjligheter att i en samlad planering ansvara för ett
fullgott trafikutbud inom regionen, skulle försvåras med den ytterligare osäkerhet som tillkommer i planeringsprocessen när det gäller vilka framtida
kommersiella operatörer som ska ansvara för olika delar av trafiken. Genom
samordning av trafikutbudet kan idag resenärerna inom regionen erbjudas
lösningar, som bygger på att mindre lönsamma linjesträckningar delvis kan
finansieras av överskott från andra linjer. I ett system där olika kommersiella operatörer plockar russinen ur kakan bortfaller helt eller delvis denna
möjlighet. Den nya kollektivtrafiklagen riskerar således att leda till högre
priser samt en sämre samordnad kollektivtrafik.
Taximarknaden har sedan avregleringen allt mer börjat likna en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Det är orimligt att vi idag har en taximarknad som
tillåter fri prissättning och dessutom har väldigt låga trösklar in i branschen.
Taximarknaden måste präglas av ett förtroende mellan kund och företagare.
Om aktörer på marknaden har som affärsidé att sko sig på kunder genom
extremt högt redovisade taxor, så urholkas detta förtroende på sikt. Taximarknaden måste därför utredas med ambitionen att få till stånd en fastställd prisnormering. Idag kan priset på en taxiresa variera flera 100 procent
beroende på vilken bil kunden sätter sig i. Likaså måste tömningscentraler
inrättas i syfte att stävja oredovisade inkomster i branschen.
Sjöfart
Sjöfarten som transportsätt är av stor betydelse för svensk exportindustri.
Men för att sjöfarten ska kunna utvecklas, krävs arbete med att utveckla
de strategiskt viktiga hamnarna, samt möjliggöra för effektiv omlastning
mellan fartyg, lastbil och tåg.
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Det är viktigt att arbetet med att minska utsläppen av koldioxid, svavel,
kvävedioxider och andra partiklar från sjöfarten. Vi ser positivt på de standarder som FNs internationella sjöfartsorganisations, IMO, tagit fram i dessa
hänseenden. Därför ställer vi oss i grunden positiva till EU-kommissionens
förslag om ändring av direktivet om svavelhalten i olja. Huvudsyftet med
direktivet är att skydda miljön. Förslaget till ändring av direktivet syftar till
att minska svavelhalten i vissa flytande bränslen så att dessa överensstämmer
med IMOs bestämmelser om bränslekrav. Förslaget innebär att svavelhalten i
bränslet sänks till år 2015. Inom vissa så kallade svavelkontrollområden, som
Östersjön och Nordsjön, ställs hårdare krav i den meningen att svavelhalten
i bränslet ska vara lägre i dessa områden än i andra regioner. Detta är dock
inte konkurrensneutralt eftersom det inte ställs samma krav på all sjöfart i
Europa och världen. Om för hårda krav ställs på vissa regioner jämfört med
andra regioner, exempelvis Östersjön, finns risk för att den svenska sjöfarten
och industrin drabbas hårt. Hårda krav är bra, men om de inte är konkurrensneutrala, finns risker för att de slår hårt mot viktig svensk näring. Det
är fullt rimligt och positivt att hårdare krav ställs på områden som är extra
känsliga. Men ska hårdare krav ställas på Sverige och Östersjön än övriga
världen, krävs stödåtgärder från stat såväl som från EU.
Det finns två typer av stödåtgärder för sjöfarten som vi finner aktuella.
Det ena är införande av ett sjöfartsstöd, som är framtidsinriktat, med fokus på hållbarhet. Det andra är införandet av tonnageskatt. När det gäller
sjöfartsstöd bör medlemsstaternas stöd vara framtidsinriktat, så att subventionering sker där utrymmet är betydligt större och framförallt effektivare än idag. Idag utgör den del som är möjlig att subventionera, det vill
säga bemanningskostnaden, bara mellan 5–10 procent av ett fartygs totala
driftkostnad i handelsflottan, medan de två enskilt största kostnaderna
för ett rederi faktiskt är kapital- och bränslekostnader. Vi föreslår därför
att regeringen tittar på möjligheten att gå ifrån dagen modell, att enbart
subventionera skatter och sociala avgifter, till subvention av bränsle- och
kapitalkostnader. Denna typ av framtidsinriktade sjöfartsstöd, med fokus
på hållbarhet, kan underlätta sjöfartens omställning till de nya IMO-kraven. I detta ligger även att ge bidrag till redaren, för att konvertera dagens
befintliga fartyg till att kunna ställa om till miljövänligare alternativ, exempelvis gas eller marindiesel. Regeringen borde kraftigt överväga att ge
stora skattesubventioner på marindieseln, för att rederierna överhuvudtaget
ska se detta miljövänliga bränsle som ett alternativ. Regeringen måste även
tillskjuta ekonomiska insatser, till kommande nybyggen under svensk flagg,
för att ge redarna möjlighet att fullfölja omställningen till miljövänligare
transporter fullt ut. Görs det inga insatser från regeringens sida, kommer
Sverige inte att kunna uppfylla villkoren till 2015. Det finns även behov av
inrättandet av en miljöinnovationsfond för forskning och utveckling, så att
tekniken för miljövänlig sjötransport utvecklas effektivt.
Vi har upprepade gånger krävt att regeringen lägger ett förslag om att
införa en svensk så kallad tonnagebeskattning för sjöfarten. Inte minst mot
bakgrund av att samtliga andra sjöfartsländer i EU har infört tonnageskatt.
Den nuvarande regeringen skrev motioner om detta då den satt i opposition,
men har aldrig realiserat det under sin tid vid makten. Tonnageskatt är en
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schablonmässig beskattning baserat på fartygens tonnage. Detta används
i alla EU-länder förutom i Sverige, där vanlig företagsskatt används, vilket
medför negativa konkurrensförutsättningar för svensk sjöfart. Nu är det
dags att regeringen tar fram ett förslag på svensk tonnageskatt för sjöfarten.
Vidare är det av vikt att EU, ensamt eller tillsammans med IMO, finner
en lösning för att starta handel med utsläppsrätter för sjöfarten. Utsläppshandeln kan bli ett viktigt verktyg i arbetet med att minska sjöfartens klimatpåverkan.
Sverige är en halvö. Om vi ska ha ett fungerande näringsliv i hela landet, måste hamnarna ha förutsättningar att utvecklas utifrån de lokala näringsidkarnas behov. Nationella investeringar i infrastrukturen måste ta
hänsyn till detta. Det gäller såväl de mindre hamnarna som de större. Att
ålägga investeringar i hamnar till kommunernas beslutanderätt, riskerar att
öka differentieringen mellan regionerna i Sverige. Det krävs en aktiv statlig
hamnpolitik för att säkerställa att det investeras i hamnar, så att hela landet
kan tillgodogöra sig nyttan av sjötransporter.
Det är också så att den påtvingade konkurrensen som föreslagits, bland
annat annat genom förslaget till hamndirektiv, inte kommer bidra till att
lösa problemen med nyinvesteringar i hamnarna. Vi menar att det istället
riskerar att få en omvänd effekt. Investeringarna i hamnar är oftast dyra investeringar som kräver långa engagemang. Därför måste staten ta ett större
ansvar snarare än att överlåta detta till privata aktörer.
Flyg
Från 2012 är flyget en del av EUs utsläppshandelssystem för växthusgaser.
Statliga Swedavia har länge arbetat med att minska den totala klimatpåverkan i flygplatsverksamheten. Det är positivt, men ytterligare åtgärder måste
fram för att minska flygets klimatpåverkan. Det gäller allt från flygplatsdrift till optimering av inflygningar och framtagandet av nya mer energieffektiva flygplanstyper. Som andra transportslag måste flyget nu även börja
bära sina egna miljökostnader.
Vi menar att EU och den svenska regeringen bör driva på för att utreda olika
möjligheter för att skapa incitament för flygtrafiken att minska sina koldioxidutsläpp. En tänkbar åtgärd är att undersöka förutsättningarna för att
införa en skatt, i syfte att öka fyllnadsgraden på flygen till exempel genom
att beskatta flygningar med tomma stolar, snarare än passagerarna.
När det gäller avregleringen av flygledartjänster så motsätter vi oss denna privatisering som genomförs av ideologiska skäl. Det finns mycket få
erfarenheter av detta internationellt och vi motsätter oss att lägga denna
myndighetsutövning på privata aktörer, när det gäller något så viktigt som
flygsäkerhet. Det är också tveksamt om det kan utvecklas fungerande marknader för flygledartjänster. Vi ställer oss också frågande till hur det ska lösas att skilja ut civil flygledning från militär flygledning, då denna idag är
samordnad i Sverige.
Likaså motsätter vi oss nya initiativ till att tvinga fram konkurrens på
marktjänstområdet. Marktjänstdirektivet är under revidering och vi menar att de nivåer som idag finns fastställda måste kvarstå. Att ytterligare

398 |

Ko n g r e ss p r oto k oll – L O s 2 7 e o r d i n a r i e k o n g r e ss 2 0 1 2

tvinga fram konkurrens på marktjänstområdet, kommer att leda till ännu
fler osäkra anställningar och försämrade arbetsvillkor för dem som arbetar
i branschen. Istället måste tillträdeskraven till dessa yrken skärpas och utbildningskrav införas, både av arbetsmiljö- och säkerhetsskäl.
Ett arbete pågår på internationell nivå för att minska vikten på incheckat
bagage som skickas med flyg. Det är mycket viktigt att en sådan begränsning
kommer till stånd, då denna skulle leda till en klar förbättring i de anställdas arbetsmiljö. Vi anser att en maxvikt på 23 kg per incheckat bagage, ska
vara ett riktmärke i denna process.
För att minska resandets klimatpåverkan, måste infrastrukturen till och
från flygplatser byggas ut. En förutsättning för att göra en reell skillnad för
klimatet är att hela kedjan av transporter effektiviseras. Kollektiva transportsätt, främst i form av järnväg, måste länka samman flygplatser med
städer, för att minska resandets klimatpåverkan.
Finansiering av infrastruktur
Förbunden anser att det är viktigt att staten tar det fulla ansvaret för utbyggnad av transportinfrastrukturen. Förbunden menar att transportinfrastrukturen i grunden är en gemensam tillgång. Därför är vi kritiska till
medfinansiering från andra aktörer i form av PPP- eller OPS-lösningar, då det
riskerar leda till att företagsekonomisk vinst sätts framför samhällsekonomisk nytta. Förbunden är däremot öppna för andra lånefinansieringsformer,
exempelvis att staten upplånar investeringar genom Riksgälden.
Vilka statliga infrastrukturinvesteringar som bör genomföras, ska styras
av samhällsekonomisk nytta, inte av enskilda kommuners eller regioners
ekonomi. Därför finns det vissa risker med att regeringen talar sig varm om
upphöjd regional medfinansiering vid byggandet av statlig infrastruktur.
Risken finns i sådana lägen att ekonomiskt starka kommuner eller regioner,
kan köpa sig till en bättre position på prioriteringslistan. Om kommuner eller regioner själva vill finansiera infrastrukturinvesteringar, utöver det som
är statligt finansierat, står det dock dem fritt att göra så.
LO bör driva på för en aktiv transportpolitik.
Transportpolitiken är viktig för svensk konkurrenskraft samt för att
Sverige ska uppnå högt ställda klimatmål.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för vad som anförts i motionen om vägtrafik,
att LO ska verka för införande av en avståndsbaserad vägslitageavgift/kilometerskatt i syfte att göra den svenska transportinfrastrukturen konkurrensneutral med även i syfte att göra fordonsflottan mer miljövänlig.
Kommer inte vägslitageavgiften/kilomerterskatten till stånd bör banavgifterna för järnväg återställas till 2009 års nivå,
att LO ska verka för att investeringarna i järnvägsinfrastrukturen ökar,
att LO ska verka för att en översyn över avregleringen av järnvägen kommer
till stånd,
att LO ska verka för att järnvägen blir ett konkurrenskraftigt transportslag
som en del av en aktiv miljöpolitik samt ökad samhällsekonomisk effektivitet,
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att LO ska verka för vad som anförts i motionen om kollektivtrafik,
att LO ska verka för att den nya kollektivtrafiklagen upphävs,
att LO ska verka för vad som anförts i motionen om sjöfart och hamn,
att LO ska verka för vad som anförts i motionen om flygtrafik,
att LO ska verka för att minska flygets klimatpåverkan,
att LO ska verka för vad som anförts i motionen om finansiering av infrastruktur
att LO ska upprätta ett transportpolitiskt handlingsprogram i samråd med
berörda förbund och med utgångspunkt från motionens innehåll.

Utlåtande
Motion 16.44
16.44
att LO ska verka för vad som anförts i motionen om vägtrafik,
att LO ska verka för införande av en avståndsbaserad vägslitageavgift/kilometerskatt i
syfte att göra den svenska transportinfrastrukturen konkurrensneutral med även i
syfte att göra fordonsflottan mer miljövänlig. Kommer inte vägslitageavgiften/kilomerterskatten till stånd bör banavgifterna för järnväg återställas till 2009 års nivå,
att LO ska verka för att investeringarna i järnvägsinfrastrukturen ökar,
att LO ska verka för att en översyn över avregleringen av järnvägen kommer till stånd,
att LO ska verka för att järnvägen blir ett konkurrenskraftigt transportslag som en del
av en aktiv miljöpolitik samt ökad samhällsekonomisk effektivitet,
att LO ska verka för vad som anförts i motionen om kollektivtrafik,
att LO ska verka för att den nya kollektivtrafiklagen upphävs,
att LO ska verka för vad som anförts i motionen om sjöfart och hamn,
att LO ska verka för vad som anförts i motionen om flygtrafik,
att LO ska verka för att minska flygets klimatpåverkan,
att LO ska verka för vad som anförts i motionen om finansiering av infrastruktur
att LO ska upprätta ett transportpolitiskt handlingsprogram i samråd med berörda förbund och med utgångspunkt från motionens innehåll.
Motion 16.44 täcker in i stort sett samtliga viktiga frågor inom det transportpolitiska
området. Styrelsen anser att förslagen genomgående tar upp angelägna frågor.
Beträffande vägtrafiken, instämmer styrelsen i behovet av åtgärder mot illojal konkurrens, främjande av kombinationstransporter och klimatpolitiska insatser. Förslaget
om kilometerskatt har LO tidigare sagt ja till, förutsatt att en sådan införs gemensamt
inom EU. Om förutsättningar finns för en nationell beskattning, behöver bedömas i
en fortsatt diskussion med förbunden. Detsamma gäller frågor som social stadga för
vägtrafiken och åtgärder mot falska egenföretagare. Som på andra områden behöver
fri rörlighet och inre marknadslösningar mötas med krav på regelefterlevnad, alltså
ordning och reda på arbetsmarknaden.
Motionen påtalar, beträffande järnvägen, att de kraftigt eftersatta behoven av
drift och underhåll nu måste åtgärdas. LO har tidigare i samband med inriktningsplanering kring transportinfrastrukturen och i andra sammanhang hävdat liknande krav.
Styrelsen anser att det nu är nödvändigt att en samlad facklig syn kring hur järnvägs-
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politiken utformas. Det gäller åtgärder för att kraftigt lyfta nivån för drift, underhåll och
återinvestering, men även prioriteringsfrågor vad gäller nyinvesteringar. Lika viktigt
blir att precisera synen på hur konkurrensutsättning och avgiftspolitik bör hanteras,
men även hur samhällsuppdraget inom järnvägstrafiken i stort ska formuleras.
När det gäller kollektivtrafiken har LO, liksom berörda förbund, tidigare avstyrkt
den nya kollektivtrafiklag som ger privata aktörer fritt tillträde till olika linjer. Det är
nu viktigt att se över och precisera kraven kring den fortsatta konkurrensutsättningen,
men även ta upp investeringspolitik och systemutformning i stort, i syfte att långsiktigt
lyfta kollektivtrafiken kvantitativt och kvalitativt. Motsvarande gäller taximarknaden
där prissättning, konkurrens samt krav på tömningscentraler och andra kontrollåtgärder behöver analyseras på ett samlat sätt.
Motionen ser hårdare utsläppsregler för sjöfarten som nödvändiga, senast i form
av nya EU-bestämmelser om svavelhalten i olja. LO har, liksom berörda förbund, bejakat de skärpta svavelkraven men samtidigt påtalat behovet av konkurrensneutralitet.
Eftersom kraven för svensk sjöfart riskerar att bli särskilt hårda, behöver kompenserande stödåtgärder prövas närmare. Styrelsen vill också allmänt instämma i behovet av
en statlig hamnpolitik, för att säkra hög investeringsnivå och god tillgänglighet.
För flygtrafiken pekar motionen på behoven av ökad klimatanpassning, exemplifierad med att flyget från och med detta år omfattas av EUs utsläppshandel. Även
här finns, som motionen redovisar, behov av fortsatta klimatåtgärder både vad gäller
bränsle och teknik i övrigt, liksom insatser för att motverka negativa effekter av avreglering. Detsamma gäller infrastrukturfrågor kring flygplatsen, liksom systemfrågor i
övrigt när det gäller flygets roll i transportpolitiken.
Även när det gäller frågan om infrastrukturens övergripande finansiering, vill styrelsen instämma i motionens intentioner. Finansiering av transportsystemets infrastruktur är en naturlig samhällelig uppgift och samhällsekonomiska kriterier bör vara styrande för planeringen. Debatten kring offentlig-privat samverkan, visar just på risken
av att rika kommuner går före i kön. LO menar att statlig lånefinansiering normalt har
de bästa villkoren och bör i ökad utsträckning även kunna användas som alternativ till
traditionell direktfinansiering.
När det slutligen gäller förslaget om ett transportpolitiskt handlingsprogram, anser
styrelsen ett sådant vara angeläget. LO har sedan tidigare ett uppdrag att formulera
en samlad facklig syn på transportpolitiken, men på grund av att de näringspolitiska
frågorna fått stå tillbaka när LO tvingats minska kansliresurserna, har detta ännu inte
kunnat fullföljas. Behovet av en samlad politik för området är dock som redovisats fortsatt starkt, varför motionsförslaget nu tillstyrks. Eftersom de många delförslagen som
framförs i motionen anknyter till det framtida programmet, väljer styrelsen att inte ta
ställning till dem här utan ser det som naturligt att de prövas närmare i programarbetet.
Mot bakgrund av fortsatt begränsade resurser och det faktum att sakkunskapen i första hand finns hos förbunden, menar styrelsen också att programarbetet bör ske i nära
samverkan med berörda förbund, såväl de som företräder arbetstagare inom transportsektorn som de som verkar inom transportköpande sektorer.
Styrelsen föreslås att kongressen beslutar
att bifalla motion 16.44 tolfte att-satsen
att anse motion 16.44 första–elfte att-satserna besvarade.
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I debatten deltog
Jan-Henrik Sandberg, Pappers
Jan Rudén, SEKO
Bengt Sjöholm, Pappers
Lars-Göran Johansson, Pappers
Marcel Carlstedt, Transport
Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande,
––Jan-Henrik Sandberg, Pappers m.fl. yrkande om avslag över motion 16.44
andra att-satsen,
––Jan Rudén, SEKOs m.fl. yrkande om bifall över styrelsens utlåtande.

Beslut
Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla styrelsens utlåtande.
Votering begärdes av Bengt Sjöholm, Pappers.
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Klimat- och energipolitik
Motionerna 16.45–16.47
16.45
Klimatplan för LO
Handelsanställdas Förbund avd 11, Örebro
Klimatutmaningarna är många, såväl för privatpersoner som för företag
och organisationer. Vi måste alla dra vårt ”strå till stacken” för att vi ska
kunna lämna över en dräglig värld att leva i till våra barn och barnbarn, de
kommande generationerna.
Vi saknar en vision för hur LO som organisation ska jobba med klimatfrågorna. Vi anser att varje organisation med självaktning ska ha egna interna
klimatmål utifrån en klimatplan. Klimatplanen kan innehålla strukturer
kring vår egen energianvändning, alltifrån att använda ”rätt” belysning till
hur vi reser och sopsorterar. En klimatplan beskriver också hur koldioxidutsläppen ska minska till följd av vidtagna åtgärder.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO upprättar en klimatplan för kongressperioden.

16.46
Dags att prioritera klimatfrågan
Kommunalarbetareförbundet
Klimatförändringarna utgör en av de största utmaningarna i vår tid. FNs
klimatpanels senaste bedömningsrapport från 2007 slog fast att den globala
uppvärmning som uppmätts sedan mitten av 1900-talet med allra största
sannolikhet är orsakade av människans utsläpp av växthusgaser. Sedan industrialiseringens genombrott på 1800-talet har halten av växthusgaser i
atmosfären ökat kraftigt samtidigt som jordens medeltemperatur under
samma tid ökat med cirka 0,8 grader.
Klimatpanelens beräkningar visar att jordens medeltemperatur höjs med
cirka fyra grader de närmaste 100 åren, om inga ytterligare klimatpolitiska
åtgärder genomförs. Samtidigt slås fast att det är nödvändigt att begränsa
den globala medeltemperaturökningen till maximalt två grader i förhållande
till förindustriell nivå ifall de allvarligaste konsekvenserna av klimatförändringarna ska undvikas.
Nya forskningsrön indikerar dock att läget är än värre och tyder på att
klimatförändringarna redan vid två grader kommer medföra svåra konsekvenser. Krav på högst en och en halv grads uppvärmning lyftes av 100
utvecklingsländer vid FNs klimatförhandlingar i Köpenhamn 2009. Vid
klimatkonferensen i Cancún 2010 fastslogs ett klimatpolitiskt mål om att
begränsa den globala medeltemperaturökningen till maximalt två grader.
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Samtidigt beslöts att en översyn av klimatmålet ska ske senast 2015 för att
se om det långsiktiga målet måste sänkas till en och en halv grad.
Klimatförändringarna är ett globalt problem som kräver en global lösning.
Medvetenheten om problemets allvar finns men tillräckligt handlingskraft
saknas. Fortfarande finns det inga löften om bindande utsläppningsminskningar för att nå målen. Även frågan om hur stora utsläppsminskningar som
krävs, hur de ska fördelas globalt och när de ska påbörjas kvarstår att lösa.
Hur stora utsläppningsminskningar som krävs för att nå tvågradersmålet
är omdiskuterat. Många gånger sätts målsättningen för utsläppningsminskningar utifrån vad som är politiskt gångbart i stället för utifrån en vetenskaplig grund. Det vetenskapliga stödet för nödvändigheten att begränsa den
globala medeltemperaturhöjningen till maximalt en och en halv grad ökar
dock allt mer. För att uppnå det målet krävs att de globala nettoutsläppen
av växthusgaser är nere på noll 2050.
Enligt FNs klimatkonvention är ansvaret för att genomföra de åtgärder
som krävs gemensamt, men olikartat utifrån ländernas ansvar och förmåga.
Industriländerna har stått för den största delen av utsläppen och det är de
som har de större ekonomiska och tekniska resurserna som krävs för att lösa
problemet. Därför har industriländerna ett tydligt ansvar i att inte bara ta
ledningen i att minska sina egna utsläpp utan även att möjliggöra för utvecklingsländerna att reducera sina.
Regeringen har gett Naturvårdsveket i uppdrag att ta fram en färdplan
för hur Sverige till år 2050 ska vara utan ett nettoutsläpp av växthusgaser.
Liknande plan för EU finns med målet att minska EUs utsläpp med 80–95
procent till 2050.
Regeringens nuvarande klimatpolitik är från 2009 och har som mål att
minska de svenska utsläppen som inte ingår i EUs utsläppshandel med 40
procent fram till 2020. Av Sveriges utsläppsminskningar ska en tredjedel
uppnås genom klimatinsatser utomlands.
En jämn minskningstakt av växthusgasutsläppen är viktig utifrån ett
ekonomiskt och fördelningspolitiskt perspektiv. Är utsläppningsminskningarna för låga i början av perioden kommer kraven på utsläppningsminskningar i slutet att bli orimligt stora, kostsamma och sannolikt ogenomförbara. Ska de svenska utsläppningsminskningarna ske med en jämn
minskningstakt är det dock tydligt att regeringens utsläppsmål fram till
2020 är för lågt satt. En minsta rimlig ambitionsnivå borde därför vara att
utsläppsmålen för 2020 uppnås genom inhemska utsläppsminskningar.
Klimatförändringarna berör oss alla. Kampen mot klimatförändringarna
har två huvudarenor – politiken och arbetsplatserna. Omkring tre fjärdedelar av de globala växthusgasutsläppen kan knytas till industriell tillverkning, energiförsörjning, transporter och byggande. IFS, den internationella
fackliga samorganisationen, har lyft fram arbetsplatsen som den viktigaste
arenan för det fackliga klimatarbetet. IFS poängterar att fackföreningsrörelsen har en viktig uppgift i att utbilda medlemmarna i klimatfrågan, att
leda och engagera medlemmarna i klimatarbetet och verka för att minska
arbetsplatsens växthusgasutsläpp och energianvändning.
LO slog redan i sitt miljöpolitiska program från 1991 fast att miljö- och
klimatfrågan är en facklig angelägenhet. Argumentet för ett engagemang
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i de så kallade yttre miljöfrågorna är flera. Vi har alla ett ansvar att delta
i miljöarbetet. Det gäller inte minst för organisationer med ett brett samhällsengagemang och solidaritetstänkande. Ett fackligt engagemang och
förankringsarbete är nödvändigt för att klara av de omställningar som miljöproblemen innebär och för att försäkra sig om att det sker på ett fördelningspolitiskt och socialt acceptabelt sätt. Fackföreningsrörelsen spelar här
en viktigt roll i att tillvarata och förena medlemmarnas kort- och långsiktiga intressen.
Fackliga redskap finns redan i dag som kan tillämpas i miljö- och klimatarbetet. Ett viktigt sådant är utvecklingsavtalet som slöts mellan SAF-LOPTK 1982. Inom det kommunala området gäller avtalet FAS 05 och inom
den statliga verksamheten gäller Avtal – samverkan för utveckling. Avtalen
slår fast att utveckling och effektivisering är av gemensamt intresse för både
arbetsgivare och arbetstagare, inom såväl privat som offentlig sektor. En
viktig del för att uppnå en effektiv och hållbar verksamhet är energieffektivisering och andra åtgärder för att nå klimatmålen. Detta kräver en aktiv
medverkan för företaget, ledning, anställda och deras fackliga företrädare där
de anställdas medbestämmande, kunnande och yrkeserfarenhet tas tillvara.
Facklig medverkan i arbetsplatsernas klimatarbete blir inte till av sig själv.
För att kunna spela en aktiv och offensiv roll i utvecklandet av en hållbar
verksamhet och produktion krävs ökad kunskap om miljö- och klimatfrågan
på alla nivåer och en strategi för hur arbetet ska gå till. Detta gäller såväl
internationellt, nationellt som lokalt ute på arbetsplatserna.
Vare sig vi vill eller inte bidrar vi dagligen genom våra arbeten till växthusgasutsläpp som påskyndar klimatförändringarna. Miljö- och klimatarbete måste integreras och bli en naturlig del av det dagliga fackliga arbetet.
Genom att inte vara en del av lösningen blir vi en del av problemet. Vi måste
bli en del av lösningen. Det är nu dags att förnya och utveckla ett fackligt
program för miljö och klimat på arbetsplatserna.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska göra klimat- och miljöarbete till en prioriterad fråga,
att LO ska ta fram ett förnyat handlingsprogram för hur klimat- och miljöfrågor ska drivas på arbetsplatserna,
att LO ska föregå med gott exempel och bedriva sin egen verksamhet miljöoch klimatvänligt
att LO ska verka för att Sveriges klimatmål om noll i nettoutsläpp av växthusgaser 2050 uppfylls samt att minskningen sker i en jämn takt under
fördelningspolitiskt rättvisa former.
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16.47
En tryggare energiförsörjning kräver nya kärnkraftverk
Industrifacket Metall avd 2, Norrbotten
Den energiintensiva industrin i Sverige behöver tillgång till bra och tryggare
energiförsörjning. Att inte investera i ny kärnkraft kan leda till att svensk
industri tvingas dra ned produktionen. Det är hög tid att börja skrota de
gamla reaktorerna och investera i nya.
Vi kräver att man bygger ut kärnkraften för framtiden i Sverige.
Vi föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för
att industrin får en tryggare energiförsörjning genom utbyggnad och vidareutveckling av befintliga och nya kärnkraftverk.

Utlåtande
Motionerna 16.45–16.47
16.45
att LO upprättar en klimatplan för kongressperioden.
16.46
att LO ska göra klimat- och miljöarbete till en prioriterad fråga,
att LO ska ta fram ett förnyat handlingsprogram för hur klimat- och miljöfrågor ska drivas på arbetsplatserna,
att LO ska föregå med gott exempel och bedriva sin egen verksamhet miljö- och klimatvänligt
att LO ska verka för att Sveriges klimatmål om noll i nettoutsläpp av växthusgaser
2050 uppfylls samt att minskningen sker i en jämn takt under fördelningspolitiskt
rättvisa former.
16.47
att industrin får en tryggare energiförsörjning genom utbyggnad och vidareutveckling
av befintliga och nya kärnkraftverk.
I motion 16.45 föreslås att LO upprättar en klimatplan för kongressperioden med sikte
på det egna klimatarbetet inom organisationen.
LO-kansliet bedriver idag ett löpande miljö- och klimatarbete, som omfattar omhändertagande av framförallt miljöfarligt avfall, elektronikprodukter och returpapper, samt
avveckling av engångsmaterial. För resor gäller att tåg prioriteras före flyg och bil.
Därutöver beaktas även sociala krav i inköpspolitiken, via krav på fairtrade-märkning
i förekommande fall. Detta arbete med hållbarhetsfrågor bör fortsätta och vidareutvecklas, men ej begränsas till enbart klimatfrågan. Det är också tveksamt att, i ett läge
med knappa resurser, avsätta särskilda medel för att formalisera ett redan pågående
arbete. Däremot bör LO, som redovisas i annat utlåtande, stärka sitt engagemang i det
allmänna fackliga klimatarbetet.
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I motion 16.46 gör Kommunalarbetareförbundet en övergripande redovisning av
kunskapsläget kring klimatfrågan. När det gäller det fackliga arbetet inom området
är det riktigt som sägs att Internationella Fackliga Samorganisationen, IFS, ställt krav
på ett arbetsplatsperspektiv i arbetet. IFS lyckades vid 2010 års klimatmöte i Cancun,
efter mödosamt arbete och med stöd av sina medlemsorganisationer få in skrivningar i
förhandlingstexterna om ländernas ansvar för en ”just transition” – rättfärdig omställning – i klimatarbetet liksom krav på ”green and decent jobs”. Som nämns i motionen
finns emellertid ännu inget globalt bindande avtal efter 2012. Klimatmötet i Durban,
Sydafrika, som avslutades i december 2011, utmynnade dock i en överenskommelse
om att ett sådant avtal ska finnas senast 2015 med ikraftträdande 2020.
I motionen föreslås att LO ska göra klimat- och miljöarbetet till en prioriterad
fråga. Vid den omorganisation av LO-kansliet, som genomfördes 2008, avvecklades
stora delar av det näringspolitiska arbetet där dessa frågor ingick. En viss bevakning
av framförallt klimatfrågan har dock bibehållits. Styrelsen avser att förstärka denna
bevakning framöver vilket innebär en ökad prioritet av frågan. För LO ligger fokus på
klimatet, men behov av annat miljöpolitiskt arbete kan förekomma, framförallt inom
kemikalieområdet där en samverkan med arbetsmiljöverksamheten är naturlig.
Vidare föreslås i motionen att LO ska ta fram ett handlingsprogram för hur miljöoch klimatfrågor ska drivas på arbetsplatserna. Det klimatpolitiska program som LO
antog 2009, berör policyfrågor och endast översiktligt insatser på arbetsplatserna.
Som motionen påtalar är det ett fackligt intresse att miljö- och klimatarbetet medverkar till hållbara jobb i socialt rättfärdiga former. Samtidigt har yttre miljöfrågor sällan
blivit fackliga hemmaplansfrågor. Stödinsatser blir viktiga och partssamverkan en nödvändighet. Klimatpolitiska åtgärder är dessutom ofta kopplade till övrigt utvecklingsarbete inom företag och verksamheter, vilket medför krav på helhetssyn på insatserna.
Sammantaget innebär detta att ett tydligt och uthålligt engagemang från förbund,
avdelningar och enskilda förtroendevalda behövs för att komma igång med ett klimatoch miljöarbete i arbetslivet.
Centralt stöd till lokala insatser kräver ett genomtänkt upplägg. Motionen pekar
på behovet av kunskap och strategi. LOs styrelse instämmer i detta. I samverkan med
förbunden behöver frågor som utbildning, partssamverkan, avtalsstöd, projektuppslag
samt stimulansåtgärder i övrigt, prövas närmare för att se om förutsättningar finns för
ett arbetsplatsinriktat klimat- och miljöarbete. Därefter kan ställning tas till inriktning
och omfattning av ett sådant arbete.
Styrelsen kan även instämma i behovet av att föregå med gott exempel i den egna
verksamheten. Styrelsen avstyrker på annan plats emellertid förslag om särskild intern
klimatplan, med hänsyn till behovet av att koncentrera resurserna till det egentliga
fackliga arbetet, men det hindrar inte att vi bör vidareutveckla de insatser som idag
pågår vad gäller klimat- och miljöhänsyn i det egna arbetet.
Motionen föreslår slutligen att LO ska verka för att målet om noll i nettoutsläpp
år 2050 uppfylls och att detta görs jämnt och fördelningspolitiskt rättvist. Frågan om
nationella klimatmål är inte okomplicerad. Det svenska målet inför 2020, om 40 procents reduktion, inklusive åtgärder utomlands, bedöms möjligt att uppnå även om den
snabba minskningen under senare år vänts till en ökning i samband med förra årets
ekonomiska återhämtning. Vidare pågår internationellt en debatt om att industriländernas import av konsumtionsvaror driver fram utsläppsökningar i utvecklingsländer,
vilket anses begränsa värdet av industriländernas egna minskningar. Slutligen kan
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betydelsen av nationella mål komma att minska i takt med att internationella lösningar
som utsläppshandeln breddas och utvecklas.
Trots sådana aspekter och trots svårigheten att fastställa långsiktiga mål där åtgärder och konsekvenser inte är närmare kända, anser LO att det är viktigt att arbeta för
målet om nollutsläpp 2050 som en vetenskapligt grundad viljeyttring. Ett sådant ställningstagande motiverar samtidigt att fackföreningsrörelsen ställer genomarbetade
krav på den färdplan som håller på att utarbetas för målets genomförande.
I motion 16.47 föreslås att industrin ska få en tryggare energiförsörjning genom
utbyggnad och vidareutveckling av befintliga och nya kärnkraftverk. Kärnkraften stod
2010 för närmare 40 procent av Sveriges elförsörjning. Befintliga reaktorer togs i drift
under perioden 1972–1985 och årsproduktionen har normalt legat på cirka 70 TWh (70
miljarder kilowattimmar). Energimyndighetens långtidsprognos för 2030 pekar mot
en ökad elproduktion på 30 TWh, till följd av främst industriella behov. När nuvarande
aggregat efterhand faller för åldersstrecket kommer behovet av att ersätta deras
produktion att vara stort, även med hänsyn till en allt effektivare användning samt till
prognosers osäkerhet. Den el som tillkommer måste vara klimatanpassad, alltså baserad på i princip koldioxidfria kraftslag.
Klimatpolitikens krav på omfattande minskningar av utsläppen av växthusgaser
har under senare år stärkt intresset för ny kärnkraft internationellt. I Sverige har en
förändrad lagstiftning öppnat för nyinvestering i kärnkraft vid befintliga anläggningar.
Kärnkraftshaveriet i Japan i mars 2011, har emellertid påverkat de politiska villkoren,
inte minst efter det tyska avvecklingsbeslutet senare samma år. Även om det inte finns
förutsättningar för sådana olyckor i Sverige, har det japanska haveriet tillsammans
med olika driftavbrott i svenska kärnkraftverk medfört att frågan om äldre anläggningars driftsäkerhet kommit i fokus. Krav framförs på att påskynda avvecklingen allteftersom den förnybara elproduktionen växer. Men krav framförs också, som i motionen, på
att snabbare ersätta befintliga andra generationens reaktorer med säkrare konstruktioner av tredje generationen. Även när det gäller reaktorsäkerhet har mycket hänt på
fyrtio år.
LOs uppfattning är att energiförsörjningen på sikt helt ska baseras på förnybar
energi. Den utbyggnad av främst bioenergi och vindkraft som pågår, med samhälleligt
stöd, är därför nödvändig. Forskning och utveckling kring förnybar energi måste ges
hög prioritet.
Förutom behovet av kostnadseffektivitet är huvudskälet för kärnkraft i energimixen
i ett land som Sverige med omfattande basindustri behovet av hög leveranssäkerhet,
vilket också är motionens utgångspunkt. Hög leveranssäkerhet i kombination med ett
kallt klimat ställer särskilda krav på elproduktionen. När mer väderberoende energikällor förs in i systemet får vi en ny sårbarhet i försörjningen. Den växande vindkraftens
tillförsel måste balanseras genom att vattenkraft binds upp som reservkraft för perioder när det inte blåser. Detta skapar behov av att trygga och komplettera den basförsörjning som vattenkraften idag utgör.
LOs ambition har, trots ointresse från regeringen, länge varit en blocköverskridande långsiktig politisk överenskommelse om energipolitiken, med särskild betoning på elförsörjningen. En sådan förutsätter samtidigt att en rad frågor förutom den
ovannämnda leveranssäkerheten bedöms och klargörs. Exempel på sådana frågor
är framtida el- och energibehov, potentialer och kostnader för energieffektivisering
och koldioxidfri energi, framtida möjligheter till energilagring, elnätets kapacitet och
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utformning samt utvecklingen av nordiska och europeiska energimarknader. I avvaktan
på en vidare bedömning av behov och möjligheter är det svårt för LO att precisera mer
exakta krav på den framtida energimixen, även om tiden börjar bli knapp. Bortsett från
kravet på avvecklad fossilanvändning betyder det att LO inte velat stänga några dörrar,
vilket innebär att visst behov av nyinvestering i kärnkraft inte heller kan uteslutas i det
medellånga perspektivet.
Styrelsen föreslås att kongressen beslutar
att bifalla motion 16.46,
att anse motion 16.47 besvarad samt
att avslå motion 16.45.

I debatten deltog
Per Lilja, Handels
Daniel Larsson, Kommunal
Ola Pettersson, LO
Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande,
–– Per Lilja, Handels yrkande om bifall över motion 16.45,
–– Daniel Larsson, Kommunals yrkande om bifall över styrelsens utlåtande.

Beslut
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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Ekonomisk brottslighet
Motionerna 16.48–16.52
16.48
Undantag skatteinbetalning
Byggnadsarbetareförbundet Stockholm–Gotland
Alla företag som är juridiska personer, eller har anställd personal, ska redovisa skatter och avgifter månadsvis, undantagsregeln för aktiebolag med en
årsomsättning under en miljon kronor bör tas bort.
Dagens regler innebär att företag som uppskattar att man kommer att
ha en årsomsättning under en miljon kronor kan redovisa skatter, arbetsgivaravgifter och moms i självdeklaration en gång per år.
Vi har konstaterat att också företag, som periodvis har så många som
8–10 anställda, utnyttjar denna möjlighet att redovisa skatter och avgifter
med mera i självdeklaration en gång per år och att verksamheten i företaget
ofta helt upphör, efter ett till ett och ett halvt år. Enligt vår uppfattning
är det inte möjligt att bedriva verksamhet med fler än en anställd utan att
gränsen på en miljon kronor i årsomsättning överskrids.
Möjligheten att redovisa skatter och avgifter i självdeklaration en gång
per år, underlättar för dem som vill bedriva oseriös verksamhet och reglerna
bör därför ändras så att samtliga företag är skyldiga att redovisa skatter och
avgifter månadsvis.
Vi föreslår
att LO verkar för att skattelagstiftningen ändras så att alla företag är skyldiga att redovisa skatter och avgifter månadsvis.

16.49
Egenföretagare måste ha fler uppdragsgivare för att få uppbära F-skattesedel
Transportarbetareförbundet avd 3, Göteborg
Då lagen om anställningsskydd alltmer urholkas borde LO verka för att
medlemmarna skall känna sig tryggare i sin anställning.
Vi föreslår
att LO verkar för att egenföretagare måste ha flera uppdragsgivare för att
få uppbära F-skattesedel.
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16.50
Krav på svensk F-skattsedel för utländska företag
Byggnadsarbetareförbundet
I EU-mål C-74/09 där domslut kom den 15 juli 2010 slogs fast att det är förenligt med direktivet att ställa krav på registrering i utförandelandet för
kvalificering vid offentlig upphandling.
Skatteverket gör, efter att domen kom, den bedömningen att det inte
strider mot gällande EU-lagstiftning att kräva att deltagande entreprenörer/underentreprenörer har svensk F-skattsedel. Ett utländskt företag som
bedriver näringsverksamhet i Sverige kan, efter ansökan, få F-skattsedel
på samma villkor som ett svenskt företag. Det krävs inte att det utländska
företaget är skattskyldigt i Sverige.
I samband med ansökan kontrolleras om det utländska företaget har
skatteskulder i Sverige eller i sitt hemland samt att registrering för moms
finns. Skatteverket reder även ut begreppet fast driftställe för att klarlägga
att beskattning i hemlandet kan ske.
Detta skulle innebära att det finns en myndighet i Sverige som har ett
registreringsdatum på bolaget för bevakning av 12-månadersregeln avseende
utstationering och beskattning i hemlandet. Skatteverket får en naturlig
ingång i företaget.
Den som anlitar en utländsk underentreprenör med F-skattsedel behöver
då inte utreda om underentreprenören är skattskyldig i Sverige eller inte.
Om bolaget saknar svensk F-skattsedel måste idag beställaren utreda om
underentreprenören är begränsat eller obegränsat skatteskyldig i Sverige för
att undvika ett framtida betalningsansvar.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att driva frågan om ett lagreglerat krav på svensk F-skattsedel för utländska
företag.

16.51
Skattefrågor enligt välfärdsmodellen
Byggnadsarbetareförbundet Småland–Blekinge
Varje arbetstagare som arbetar i Sverige ska skatta från första dagen i Sverige
och erhålla ett ”skattekort” för att komma tillrätta med svartarbete och så
vidare. Skatteverket och fackförbunden ska ha en möjlighet att undersöka
att arbetstagaren får rätt lön. Detta för att främja seriösa lönesättningar,
skapa arbetstillfällen och därigenom värna och främja den svenska välfärdsoch skattemodellen. Detta system finns redan i vårt grannland Danmark.
Vi föreslår
att det införs ”skattekort” i Sverige.
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16.52
Inför reglering av generalfullmakter
Byggnadsarbetareförbundet Stockholm–Gotland
Vi ser ett stort problem i att personer som har näringsförbud eller som inte
vill synas utåt med namn ofta driver sina företag med stöd av generalfullmakter. Om det infördes ett krav på registrering och godkännande av generalfullmakter skulle bedrivandet av oseriös verksamhet väsentligen försvåras.
En generalfullmakt bör enligt vår uppfattning inte vara giltig om den inte
är registrerad av bolagsverket.
I dag kan en person med näringsförbud driva ett bolag via generalfullmakt och sedan låta någon annan företräda för bolaget officiellt, i värsta
fall sätts målvakter in i bolagets styrelse.
Vi föreslår
att LO verkar för att generalfullmakter inte kan skrivas med giltig verkan
om de inte är registrerad av bolagsverket.

Utlåtande
Motionerna 16.48–16.52
16.48
att LO verkar för att skattelagstiftningen ändras så att alla företag är skyldiga att redovisa skatter och avgifter månadsvis.
16.49
att LO verkar för att egenföretagare måste ha flera uppdragsgivare för att få uppbära
F-skattesedel.
16.50
att driva frågan om ett lagreglerat krav på svensk F-skattsedel för utländska företag.
16.51
att det införs ”skattekort” i Sverige.
16.52
att LO verkar för att generalfullmakter inte kan skrivas med giltig verkan om de inte är
registrerad av bolagsverket.
Under den gångna kongressperioden har LO försökt att lyfta frågan om ekonomisk brottslighet på den politiska dagordningen. Det har gett ett blandat resultat.
Visserligen har flera politikförslag, som av oss identifierats som viktiga, lyfts fram i
motioner i riksdagen. Men där har de fallit eftersom de inte vunnit majoritetens gillande. Ett konstaterande är tyvärr att riksdagens nuvarande majoritet inte delar vår
syn på behovet av att samhället tar krafttag mot svartarbete och ekonomisk brottslig-
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het. Till vår glädje kan vi i dock konstatera att en del av de politikförslag som bifölls av
LO-kongressen 2008 ser ut att genomföras. Bland annat har Skatteverket via kravet på
personalliggare och kvittolagen fått en kontrollform som medger oannonserade besök.
Mycket tyder även på att Sverige kommer att införa månatlig redovisning av inbetalade
skatter och avgifter på individnivå. LOs förbundsgemensamma grupp för ekobrottsfrågor har fortsatt att titta på hur kollektivavtalet och den arbetsrättsliga lagstiftningen
kan användas för att stävja oseriösa företags verksamhet, bland annat i entreprenader
och upphandlingar.
LO har under lång tid drivit kravet om att företag månatligen, på individnivå, ska
redovisa avdragen preliminärskatt och inbetalade socialavgifter. Ett sådant förslag
presenterades redan år 1997, i den så kallade Branschsaneringsutredningen. Trots att
rättsvårdande myndigheter och utredningar pekat ut just införandet av månatliga redovisningar på individnivå som ett viktigt verktyg för att stävja och upptäcka ekonomisk
brottslighet har lagstiftaren varit tämligen passiv. I april år 2011, presenterades dock
Månadsuppgiftsutredningen sitt slutbetänkande. På uppdrag av regeringen har utredningen tagit fram ett förslag om nya regler som innebär att uppgift om utgiven ersättning och förmån, som utgör intäkt i inkomstslaget tjänst, ska lämnas elektroniskt varje
månad. Det är ett förslag som ligger i linje med beslut från LO-kongressen 2008.
Motion 16.48 tar upp problemen med fuskande företag som inte betalar skatter och
avgifter för sin anställda. Motionären vill att LO verkar för att alla företag ska redovisa
inbetalade skatter och avgifter månadsvis. Idag har företag med en beräknad omsättning understigande en miljon kronor möjligheten att välja att betala in skatter och
avgifter en gång per år och redovisa dessa i samband med inlämnandet av kontrolluppgifter. Månadsuppgiftutredningens förslag går längre än motionärens förslag. Enligt
utredningen ska de årliga kontrolluppgifterna försvinna. Alla företag ska redovisa
utbetald lön och avdragna skatter och avgifter månadsvis. Möjlighet till undantag finns,
men föreslår endast beviljas i särskilda fall. Eftersom utredningens förslag tycks ligga i
linje med LOs politik och kongressbeslut från 2008, föreslår styrelsen att motion 16.48
ska anses besvarad.
Även motion 16.51 lyfter problem med svartarbete och Skatteverkets bristande möjlighet till löpande kontroll i dagens system. Motionären föreslår att LO ska verka för att
Sverige inför en ordning med så kallade skattekort. System med skattekort finns i flera
länder däribland Danmark och Norge. Som skäl anför motionären att skattekort skulle
kunna användas för att stävja svartarbete och öka möjligheterna till kontroll av utbetald lön. Införande av skattekort i Sverige skulle innebära en stor administrativ omläggning. Styrelsen menar att det av Månadsuppgiftutredningens föreslagna systemet med
månatlig redovisning av utbetald lön och inbetalade skatter och avgifter är att föredra.
Det ger den möjlighet till kontroll och insyn som efterlyses i motion 16.51. Styrelsen
yrkar därmed på att kravet på skattekort avslås.
Den 1 januari 2009, ändrade riksdagen reglerna kring f-skatt. Detta gjordes genom
en utvidgning av det skatterättsliga näringsbegreppet. Det uttalade syftet var att
fler skulle kunna få f-skatt – att bara ha en uppdragstagare skulle inte utgöra något
hinder. LO motsatte sig denna förändring, som man menade hotade det civilrättsliga
arbetstagarbegreppet. Inte bara LO protesterade mot förändringen. Även Skatteverket,
Åklagarmyndigheten, Brottsförebyggande Rådet och Ekobrottsmyndigheten invände
mot utvidgningen av näringsverksamhetsbegreppet. Motion 16.49 tar upp problematiken med att kollektivavtal och skyddslagstiftning åsidosätts, när arbetstagare istället
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görs om till uppdragstagare och förses med f-skattsedel. Motionären vill att LO verkar
för att egenföretagare måste ha flera uppdragsgivare, för att uppbära f-skatt. Styrelsen
yrkar på bifall på förslaget i motion 16.49.
Personer som bedrivit näringsverksamhet och som allvarligt har skadat näringslivet, kan av domstol beläggas med näringsförbud. Den som får näringsförbud måste
omedelbart upphöra med all näringsverksamhet. Lagstiftarens syfte är att skydda
näringslivet och att förhindra fortsatt brottslig verksamhet. Motion 16.52 tar upp det
faktum att en person kan dölja sin näringsverksamhet genom att officiellt avträda som
VD, styrelserepresentant, firmatecknare eller liknande men genom en generalfullmakt
fortsätta att representera företaget mot till exempel kunder, beställare eller banker. En
sådan generalfullmakt strider mot näringsförbudet. Styrelsen yrkar bifall på på förslaget i motion 16.52 om att generalfullmakter, för att få giltig verkan, ska registreras
hos Bolagsverket. Det skulle omöjliggöra för personer med näringsförbud att bedriva
näringsverksamhet via generalfullmakter.
För utländska företag, som bedriver verksamhet i Sverige med utstationerad personal, finns det skattemässiga fördelar med att undgå att betraktas bedriva verksamhet
från ett så kallat fast driftsställe. För företag som bedriver entreprenadverksamhet
innebär det i normalfallet att verksamheten inte får överstiga 12 månader. Efter 12
månader betraktas företaget ha fast driftsställe och skattskyldighet inträder för företagets personal. Stor möda och uppfinningsrikedom kan iakttas hos företag som vill
undgå den så kallade 12-månadersregeln och svensk beskattning. Skatteverket har
uppenbara tillsynsproblem. En lösning skulle kunna vara att införa en tvingande registrering om svensk f-skatt för utländska företag. Styrelsen föreslår därför att motion
16.50 bifalles.
Styrelsen föreslås att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 16.49–16.50 och 16.52,
att anse motion 16.48 besvarad samt
att avslå motion 16.51.

I debatten deltog
Gesa Markusson, Fastighets
Thord Ingesson, LO
Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande.

Beslut
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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Migration
Motionerna 16.53–16.55
16.53
Papperslösa kvinnors rätt till skydd
Kommunalarbetareförbundet Kommunal Väst
Papperslösa kvinnor i Sverige lever i dag i en speciell utsatthet både på och
utanför sin arbetsplats. Då papperslösa kvinnor inte har möjlighet att anmäla övergrepp som de utsätts för på sina arbetsplatser, i hemmen eller i
andra sammanhang, kan förövarna aldrig ställas till svars för sina handlingar.
En anmälan utgör ett hot om utvisning för den utsatta kvinnan och därför drivs många kvinnor till flykt i en ständig oviss tillvaro också innanför
Sveriges gränser. Det finns personer både på myndigheter, i skolor och på
företag som förföljer och begår övergrepp.
Forskning visar att speciellt kvinnor inom städbranschen och hushållsnära tjänster utsätts för sexuella påtryckningar, ofredande och övergrepp.
Utöver det finns den utsatthet som alla papperslösa lever med, där lönen
kan utebli och där oseriösa arbetsgivare utnyttjar situationen på olika sätt.
Av dessa orsaker bör lagstiftning ske som möjliggör att papperslösa kan
anmäla övergrepp och gå igenom en rättsprocess. Detta skulle kunna ske
genom upprättande av en lag om tillfälligt uppehållstillstånd under pågående rättsprocess, såsom redan finns när det gäller personer som utsatts för
trafficking.
Kampanjen ”Ain’t I a woman” driver tre krav för papperslösa kvinnors
rätt till skydd:
Kvinnofridslagen ska i fall som handlar om papperslösa migranter ha ett
självklart företräde framför utlänningslagen.
Att utlänningslagen skrivs om och förtydligas för att garantera en rättslig praxis där kvinnors asylskäl i sig betraktas som tillräcklig grund för att
utfärda permanent uppehållstillstånd vid asylprövning.
Papperslösa kvinnor som medverkar i brottsutredning ska beviljas tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) så länge förundersökning eller domstolsprocess pågår.
(Kampanjens hemsida http://aintiawomankampanjen.wordpress.com)
LO har tidigare tagit ställning för att man vill hitta former för att biträda
papperslösa och att avkriminalisera papperslösas arbete.
Vi föreslår att LO verkar för
att införa tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) för papperslösa kvinnor som
medverkar i en brottsutredning, så länge förundersökning eller domstolsprocess pågår
att LO ställer sig bakom kampanjen ”Ain’t I a woman”.
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16.54
Lika värde och lika rätt för de papperslösa
Fastighetsanställdas Förbund
Inför den förra LO-kongressen genomförde Fastighetsanställdas Förbund
ett omfattande projekt för att belysa de papperslösas situation på arbetsplatserna med koncentrationen lagd till den privata städbranschen. Detta
projekt rönte stor massmedial uppmärksamhet.
I direkt följd av projektet samlades ett antal fackliga kamrater från flera
LO-förbund, såsom SEKO, Handels, Hotell och Restaurang och Fastighets,
för att lyfta olika praktiska vägar att gå vidare. Ytterligare fackföreningar
inbjöds och gruppen fick på så vis representation från de tre huvudorganisationerna LO, TCO och Saco. I början av september 2008 öppnades det
helt unika Fackligt Center För Papperslösa (FCFP), i närvaro av ordföranden för LO och TCO.
En styrelse bildades med ledamöter från fackföreningar inom LO, TCO
och Saco. En sådan styrelse har aldrig tidigare svensk fackföreningsrörelse
kunna presentera.
Under de tre år FCFP haft sin verksamhet ingång har cirka 250 papperslösa varit på besök. Mest män men i mindre utsträckning också kvinnor och
familjer, i mycket svåra livssituationer. De papperslösa vi träffat kommer
från olika afrikanska länder, sydamerikanska länder, före detta sovjetrepubliker och Bangladesh. De frågor vi fått berör hemska orättvisor på arbetsplatserna, främst lönerna men också arbetstiderna, arbetsmiljön, asylfrågor
och möjligheter att söka arbetstillstånd.
Mottot för FCFP är: Det är kollektivavtalen som gäller och som ska följas och det ska vara ordning och reda på arbetsmarknaden! Bort med alla
svartjobb!
Det fackliga centret har haft öppet för besök varje måndag eftermiddag.
Fram till sista december 2011, har FCFP varit en unik mötes- och informationsplats för de papperslösa arbetstagarna ungefär 150 måndagar. Denna
frekvens talar sitt eget språk.
Utöver centrets tillgänglighet varje måndag, genomförs ett andra seminarium som förläggs, passande nog, till LO-kongressen. Centret har också
utbildningar för de fackligt aktiva som ska bemanna måndagarna och centret har goda kontakter med andra organisationer och nätverk, som likt oss
har papperslösa som målgrupp för sin verksamhet.
Fastighetsanställdas Förbund, Livsmedelsarbetareförbundet och Hotell
och Restaurangfacket organiserar de papperslösa arbetstagarna. Det borde
definitivt fler fackförbund inom LO mäkta med.
Sedan förra LO-kongressen har det fackliga centret för papperslösa skapats, de papperslösa i form av män, kvinnor och inte minst barn är enligt
alla uppskattningar fler än vid förra LO-kongressen Antalet papperslösa
som har drunknat i Medelhavet, på sin väg till Europa, är fler än någonsin.
De fackligt aktiva har idag en större kunskap om att det finns papperslösa på våra arbetsplatser och ett annat synsätt hur man kan arbeta gentemot papperslösa. Dessutom är det idag tre LO förbund som organiserar
papperslösa.
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Utifrån denna förändring, från förra LO-kongressen, är det nu viktigt
att LO samlar alla förbund till en gemensam kraftsamling, för att de papperslösa arbetstagarna ska omfattas av våra kollektivavtal och i övrigt kan
leva under civiliserade omständigheter. Så länge som de papperslösa finns i
landet, bör LO och förbunden, se till att en ändring i det snarast sker – detta
i det civiliserade och rika samhällets anda.
Vid förra LO-kongressen fanns det ett antal motioner om papperslösa
som behandlades positivt. Vi anser trots det, att dessa frågor inte har fått
genomslag i samhället. Därför anser vi att LO måste ge högre prioritet i
arbetet med dessa frågor.
Vi vet att vården för de papperslösa är usel.
Vi vet att deras barn inte självklart får gå i skolan.
Vi vet dessutom att de papperslösas yrkesarbete är kriminaliserat.
Vi föreslår LO-kongressen besluta att LO ska verka för
att papperslösa får rätt att arbeta i likhet med de asylsökande,
att papperslösas barn får lagstadgad rätt till skolgång
att de papperlösa får rätt till samma sjukvård som en svensk medborgare.

16.55
Papperslösa
Byggnadsarbetareförbundet Stockholm–Gotland
Ingen människa är illegal, alla människor i vårt land ska ha rätt till kollektivavtalsskydd och rättigheter, förutsatt att de är satta i arbete.
Papperslösa, var de än befinner sig, drabbas mycket hårt både mänskligt
och ekonomiskt av sin situation. När lagstiftningen inte täcker individens
humanitära och mänskliga rätt, är det fel på lagen, inte individen.
Kollektivavtalet är en anpassad ram av en lag som måste vara gällande
till dess att lagar anpassats till riksdagens förmåga att fatta beslut.
I dag tvingas papperslösa för sin överlevnads skull att arbeta under horribla arbetsvillkor och löner. Det stora och avgörande problemet är inte den
papperslösa utan de kriminella och profiterande arbetsgivarna och även
köparna.
Våra egna medlemmar arbetar rygg mot rygg med dessa människor och
far själva illa av att hjälplösa titta på när medmänniskor far illa, det undergräver vår organisations styrka och måste inte minst därför på alla sätt
motverkas.
Vi ser idag på när människor tvingas invänta asylbeslut på grund av
omänskligt långa handläggningstider, människor som inte vågar kräva sin
mänskliga rätt till vård vid sjukdom, människor vars barn inte självklart i
Sverige får rätt till sin skolgång. Därför måste vi fatta beslut om papperslösas rätt till kollektivavtalsskydd och rätt. I Stockholm arbetar papperslösas organisation med bistånd inte minst från Byggettan, tyvärr räcker inte
detta humanitära arbete till för att motverka den papperslösas hopplöshet.
För att motverka ett nytt trasproletariat krävs kollektivavtal.
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Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO utvecklar former för att kunna organisera papperslösa (Behandlas
under punkt 17.1),
att LO verkar för hårdare straff för kriminella arbetsgivare och köpare av
papperslös arbetskraft,
att LO verkar för att tiderna för asylsökande kortas markant,
att LO för lagstadgad rätt till skolgång för barn till papperslösa
att LO verkar för fullvärdig sjukvård till papperslösa.

Utlåtande
Motionerna 16.53–16.54 samt 16.55 andra–femte att-satserna
16.53
att införa tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) för papperslösa kvinnor som medverkar i
en brottsutredning, så länge förundersökning eller domstolsprocess pågår
att LO ställer sig bakom kampanjen ”Ain’t I a woman”.
16.54
att papperslösa får rätt att arbeta i likhet med de asylsökande,
att papperslösas barn får lagstadgad rätt till skolgång
att de papperlösa får rätt till samma sjukvård som en svensk medborgare.
16.55 andra–femte att-satserna
att LO verkar för hårdare straff för kriminella arbetsgivare och köpare av papperslös
arbetskraft,
att LO verkar för att tiderna för asylsökande kortas markant,
att LO för lagstadgad rätt till skolgång för barn till papperslösa
att LO verkar för fullvärdig sjukvård till papperslösa.
De frågeställningar som motionären tar upp i motionen 16.53 i första och andra att-satserna är mycket viktiga. Tittar vi på de papperslösas situation i stort, så är det många
som har en oerhört tuff verklighet, som påverkar dem både fysikiskt och psykiskt. Det
konstateras i motionen att LO sedan tidigare tagit ställning för att hitta former för
att biträda de papperslösa och att avkriminalisera papperslösas arbete. I likhet med
Kommunal menar LO att införandet av tillfälligt uppehållstillstånd för papperslösa,
som medverkar i en brottsutredning, så länge förundersökning och domstolsprocessen
pågår, ligger i linje med LOs tidigare ställningstagande. Utifrån ett jämställdhetsperspektiv anser LO också att det är viktigt att alla papperslösa, oavsett kön, ska få möjlighet till ett tillfälligt uppehållstillstånd, så länge en brottsutredning pågår.
Motionären vill att LO ska stödja kampanjen ”Ain’t I a woman”, som jobbar med att
lyfta fram papperslösa kvinnors situation specifikt. Det är också en självklarhet för LO
att lyfta fram de papperslösas situation i samhällsdebatten och att lyfta fram de papperslösa kvinnor som utsätts för sexuella påtryckningar, ofredande och övergrepp.
Motion 16.54 första att-satsen tar upp att de papperslösa får rätt att arbeta i likhet
med de asylsökande. Motionären tar upp det projektarbete kring de papperslösas
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situation på arbetsplatserna som Fastighets med flera drog igång inför LO-kongressen
2008. Detta arbete ledde till att fackligt center för papperslösa bildades, av LOs förbundsavdelningar i Stockholm, med stöttning från LO, TCO och SACO.
Motionären hänvisar också till LO-kongressen 2008 och att ett antal motioner om
papperslösa behandlades positivt. Därför anser motionären att LO måste ge högre
prioritet i arbetet med dessa frågor.
LO har bedrivit ett arbete för papperslösa i enlighet med de beslut som fattades på
kongressen 2008. Skulle LO verka för, att i likhet med motionärens förslag att papperslösa får rätt att arbeta i likhet med de asylsökande, så skulle vi öppna upp dörren
ytterligare för oseriösa arbetsgivare att utnyttja de papperslösa. Om vi tittar historiskt
på andra länder som till exempel Spanien och Italien, som infört så kallad amnesti, så
kan vi se att retroaktiva tillstånd cementerar problemen. Signaleffekten som en möjlighet att få arbetstillstånd efter inresa i landet riskerar bara att fylla på kön med papperslösa. Då LO är för en reglerad arbetskraftsinvandring, är det bättre att verka för att
de papperslösa kan komma in på den svenska arbetsmarknaden den vägen.
Motionerna 16.54 andra att-satsen och 16.55 fjärde att-satsen tar upp papperslösas
barns möjligheter till skolgång. Papperslösas barn kan redan idag beredas skolgång.
Skolan är ett kommunalt ansvar och lagstiftningen hindrar inte enskilda skolor från att
ta emot barn som inte är folkbokförda i Sverige. Skolorna är däremot inte skyldiga att
erbjuda plats, och papperslösas barn omfattas inte av skolplikten.
Rätt till skola innebär svåra överväganden. Det skulle ge dubbla signaler att inte ge
uppehållsrätt, men däremot rätt till skolgång för barnen. Lagstiftningen får också en
segregerande effekt när tillgången till välfärdstjänster är olika för personer som lever i
samma land. FNs barnkonvention, som ger barn rätt till skolgång, måste dock respekteras. Så långt det är möjligt måste barn hållas skadelösa, oavsett föräldrarnas val och
status. Kongressen 2008 beslutade att LO ska verka för att papperslösas barn ska få
rätt till skolgång. Från regeringens sida via skolminister Jan Björklund, har man givit
ett muntligt löfte att barn till papperslösa ska ha rätt till skolgång, i enlighet med FNs
barnkonvention inom en snar framtid. Detta är bara ett muntligt beslut, LO kräver att
regeringen omgående fattar beslut om att följa FNs barnkonvention.
Motion 16.54 tredje att-satsen tar upp att de papperslösa får rätt till samma vård
som en svensk medborgare och motion 16.55 femte att-satsen att LO verkar för fullvärdig sjukvård till papperslösa. Alla som vistas i Sverige har enligt svensk lag rätt till
omedelbar hälso- och sjukvård. Papperslösa måste dock själva betala hela kostnaden
för läkarbesök, behandling och medicin, eftersom det inte finns något system som gör
det möjligt för vårdinrättningar att få ersättning från samhället. I praktiken innebär
detta att papperslösas tillgång till vård är mycket begränsad. Barn som lever i Sverige
utan uppehållstillstånd, men som tidigare har sökt asyl i Sverige, har full rätt till hälsooch sjukvård samt tandvård på samma villkor som svenska medborgare.
Papperslösa som lever i Sverige har ett utsatt läge. De är utestängda från en stor
del av den offentliga servicen och välfärden som vi andra tar för självklar. Från ett
medmänskligt perspektiv kan detta tyckas vara fel. Men frågan har fler dimensioner än
så. Som facklig organisation förstår vi att utnyttjandet på arbetsmarknaden, med riktig
låga löner och usla villkor, till stor del även har sin grund i avsaknaden av tillgång till
grundläggande välfärd och social service. Oseriösa arbetsgivare kapitaliserar på papperslösas utsatthet. Utsattheten, papperslösas ställning och styrka på arbetsmarknaden hänger ihop med deras ställning och styrka i samhället i stort.

A r b e tsma r k n a d o c h s y ss e ls ä tt n i n g

| 419

Argumentet för att förneka papperslösa tillgång till sjukvård och annan service, är
att det skulle kosta skattepengar. Dagens ordning kostar också i form av lidande och
förtvivlan hos papperslösa, men också kostnader som arbetarkollektivet tvingas bära
i form av konkurrensfördelar för oseriösa företagare, till men för seriösa arbetsgivare.
Arbetstagarkollektivets intresse är därför att stärka papperslösas ställning, på arbetsmarknaden men även i samhället i stort. Där är tillgången på sjukvård en viktig fråga.
Förekomsten av papperslösa i Sverige har flera grunder. En inte obetydlig orsak är
svagheter och brister i reglering och tillsyn i asyl- och arbetskraftsreglerna. Regering
och riksdag har i frågan uppvisat en stor underlåtenhet. Arbetstagarkollektivet ska inte
ensamma stå för den kostnaden.
Kongressen 2008 beslutade att LO ska verka för att papperslösa får tillgång till nödvändig vård. Motionärernas förslag innebär både ett förtydligande och en skärpning av
tidigare beslut.
Motion 16.55 första att-satsen föreslår att LO verkar för hårdare straff för kriminella
arbetsgivare och köpare av papperslös arbetskraft och tar också upp den problematik
som många papperslösa befinner sig i. De drabbas hårt både mänskligt och ekonomiskt av sin utsatta situation. Många papperslösa tvingas också, för sin överlevnads
skull, att arbeta under mycket usla förhållanden när det gäller löner och arbetsvillkor.
Motionären vill att LO ska verka för hårdare straff för kriminella arbetsgivare och
köpare av papperslös arbetskraft. Kampen mot svartarbete och ekonomisk brottslighet
är en viktig facklig fråga. På det området har LO en sammanhängande politik, med väl
utarbetade förslag och åtgärder. Exempel på krav som LO driver för att komma till rätta
med ekonomisk brottslighet och svartarbete, är en svensk ratificering av ILO konvention 94, samt att utvidga personalliggaren till fler branscher, mer resurser till skatteverket för ökade kontroller av f-skatt och svartarbete, samt införande av obligatoriska
tömningscentraler för taxi. Det är den papperslösas utsatta och svaga läge som arbetsgivaren profiterar på. Att stärka den papperslöses ställning gentemot arbetsgivaren,
kan bidra till att utnyttjandet minskar. Den papperslöse är i det läget inte betjänt av
att myndigheter eller polis lägger ytterligare resurser på att jaga och leta upp den papperslöse eller dennes arbetsgivare. Inom projektet ordning och reda på arbetsmarknaden, tog LO under 2011 fram en handbok om de viktigaste lagarna på det här området
och hur de kan tillämpas.
Motion 16.55 andra att-satsen menar att LO ska verkar för att tiderna för asylsökande kortas markant. I likhet med motionären vill LO också ha kortare handläggningstider men först och främst vill LO ha en rättssäker handläggning. Alla riksdagspartier
är överens om att det är viktigt att korta handläggningstiden. Det är en inställning som
delas även av LO, men för LO är det viktigast att handläggningen och prövningen sker
på ett rättssäkert sätt. Troligtvis finns det ett motsatsförhållande mellan snabbt och
rättssäkert. Den asylsökande måste få god tid på sig att lägga fram sin sak, att ordna
med dokumentation och förbereda ett eventuellt överklagande.
Läser man Migrationsverkets årsredovisning för 2010, har de ett avsnitt som tar upp
handläggningstider och antal ärende från 1998–2010. 1998 hade Migrationsverket
11 639 antal avgjorda ärenden och en handläggningstid på 221 dagar. 2010 var antalet
avgjorda ärenden 31 256 och handläggningstiden 130 dagar. Migrationsverket har haft
ett uppdrag att korta sina handläggningstider, för närvarande ligger den genomsnittliga handläggningstiden på 105 dagar.
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Styrelsen föreslås att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 16.53 andra att-satsen, 16.54 andra och tredje att-satserna, 16.55
tredje–femte att-satserna,
att anse motionerna 16.53 första att-satsen och 16.55 andra att-satsen besvarade samt
att avslå motion 16.54 första att-satsen.

I debatten deltog
Bjarne Isacson, SEKO
Per Persson, HRF
Lena O Jenemark, Livs
Gesa Markusson, Fastighets
Patrick Roselin, LO
Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande,
–– Bjarne Isacson, SEKOs m.fl. yrkande om bifall över styrelsens utlåtande
med tilläggsatt-sats till motion 16.54 som lyder: att kongressen uppdrar åt
LOs styrelse att verka för att det startas Fackliga Center för papperslösa
på fler ställen i Sverige, i första hand i Göteborg och Malmö.

Beslut
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande
att bifalla Bjarne Isacson, SEKOs m.fl. tilläggsatt-sats till motion 16.54.
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Punkt 17
Arbetsliv
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Arbetsliv
Anförande
Per Bardh, LO: Punkt 17 Arbetsliv handlar väldigt mycket om förutsättningarna för våra medlemmar och arbetstagare att verkligen jobba efter den devis som vi har på kongressen: Jag vill jobba!
I mars i år kunde Statiska Centralbyrån redovisa att 4 643 000 personer
i åldern 15 till 74 år är sysselsatta. I ett Sverige som har oacceptabelt hög arbetslöshet kan många ändå gå till jobbet, förtjäna sin lön och finnas med i
arbetsgemenskapen.
Men där på jobbet kan glädjen i arbetet få sig rejäla törnar. Det vet ni
som är ombud på kongressen. Vi möter de problemen i kontakter och samtal med era medlemmar och arbetskamrater.
Avsnitt 17 om arbetsliv tar upp en rad av de frågorna. Arbetslivets villkor
är inget fristående, isolerat, särskilt område som lever för sig självt. Arbetslivets villkor utgörs ytterst av hur makten är fördelad. Det handlar om hur
produktionens resultat ska användas och hur arbetsorganisationen utformas.
Visst finns det föredömen, goda samarbeten och tvingande lagar som ger
arbetsgivaren ansvar, men det finns utan tvekan spänningsfält.
Rätten till ett arbete och trygghet i form av lön står mot arbetsgivarens
rätt att själv anställa och avskeda eller att bemanna med timmar, vik och
tidsbegränsningar, helst i exakt förhållande till produktionstakten.
Rätten till en god arbetsmiljö står alltför ofta i kontrast till hur arbetsgivaren prioriterar sina resurser eller gör alltför lite för att skapa bättre arbetsplatser.
Rätten att på egna meriter få ja till ett jobb som man har sökt och har
kompetens för möter alltför ofta ett nej från arbetsgivaren, eftersom man
har en annan etisk bakgrund eller en funktionsnedsättning.
Det och mycket annat är ett område där mycket måste bli bättre och
där vi kan fråga oss: Ska vi använda lagstiftning för att förbättra arbetslivet,
eller är vägen genom avtal med arbetsgivaren en bättre och mer framkomlig väg? Det är alltid en viktig diskussion i arbetet för att nå trygghet, bra
villkor och ett värdigt arbetsliv.
Det finns de som ser löntagarnas rätt till en trygg anställning som en
tröskel och ett hinder. Gång på gång höjer de sina röster med krav på sämre trygghet och fler hål i det nät som ska skydda och med krav på att göra
det lättare för arbetsgivaren att, som det en gång hette, ”fritt antaga och
avskeda anställda”.
Vi som finns här i salen vet att bilden av en stark anställningstrygghet
i själva verket kan vara helt annorlunda i verkligheten. Allt fler jobb i dag
är under osäkra villkor utan den trygghet som är så viktig för människor.
Man jobbar deltider och timmar och går från vikariat till vikariat. Alltför
många får i dag inte de fasta jobb som de önskar.
Jobbet blir inte bara en fråga under en viss begränsad tid på dygnet. För
att få ihop hushållsekonomin handlar alltför många jobb om att hela livet
ska ställas om till en ständig arbetsberedskap, eller som Sara Yazdanfar skri-
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ver på Mitt Sveriges kampanjsida: I dag paketeras samma fenomen i en iphone: jobba i morgon 11 till 17, ja eller nej, svara nu eller så förlorar du din tid.
Sms-jobbandet skapar en desperation efter arbetstimmar så stark att
möjligheten att ställa krav inte existerar. Sms-jobben är ett symtom på ett
arbetsliv som krackelerar i kanterna.
Vi ska jobba hårt från LOs sida för att begränsa möjligheterna att stapla
visstidsanställningar på visstidsanställningar i en lång rad. Vi ska slita hårt
för att rätten till tillsvidareanställningar ska stärkas på svensk arbetsmarknad.
Hur mycket vi än gillar jobbet och tiden med arbetskamrater finns det
annat här i livet. Barn och partner kräver sitt. Fritidsintressen och kanske
dans eller en konstkurs ska också in i livsschemat. Vardagssysslor ska skötas,
vänskapsband ska upprätthållas, och kanske ska ett eller annat tv-program
tittas på.
Det är viktigt att arbetstiden i framtiden kan vara kortare. En minskning
av den totala arbetstiden måste, precis som tidigare, ses på lite längre sikt.
Under de senaste 60 åren har arbetarrörelsen genom facklig och politisk
kamp genomfört förkortningar av arbetstiden. Kortare arbetsvecka, längre
semester och längre föräldraledighet är några exempel. Till det kommer
förkortningar av arbetstiden för skiftarbetare, ökad rätt till studieledighet
och lägre pensionsålder.
Under de senaste avtalsrörelserna har många förhandlingar om kollektivavtal lett till överenskommelser om förkortningar av arbetstid.
I debatten framskymtar att det nästan är självklart att kortare arbetstid
ska uppnås med bibehållen lön. Då handlar det om fördelning av en ökad
tillväxt mellan löner och kortare arbetstid.
Tidigare LO-kongresser har fastställt den långsiktiga målsättningen för
framtida förkortningar av arbetstiden till 30 timmars arbetsvecka. Denna
målsättning ligger fortfarande fast.
I dikten En arbetares liv är billigt avslutar Jenny Wrangborg sin text med
några ord som man inte kan undvika att reflektera över: ”Om nätterna hör
jag Stig Sjödin tala till mig från ett annat århundrade och tänker att mycket
lite har förändrats på mycket lång tid. ’Kroppsarbete betyder att man betalar
med sin kropp för att få lön’”
Tydligare kan det inte skrivas.
Tryggheten och säkerheten på arbetsplatserna kan och får aldrig nedvärderas till att handla om enklare regler för svenska företag. Det har vi
tillsammans med TCO och SACO försökt påverka regeringen att agera för.
I EU-kommissionens regelarbete vill man förenkla för mindre företag.
Så kallas nämligen försämrade krav på arbetsmiljön i det sammanhanget.
Det kan svensk fackföreningsrörelse aldrig acceptera. Vi vill forma ett
värdigt arbetsliv med värdiga villkor. Så måste alla företag omfattas av samma regelverk för arbetsmiljöarbetet.
Jag utgår från att regeringen med kraft driver den linjen inom EU-samarbetet.
Förra året dog minst 1 400 personer till följd av sjukdom och arbetsolyckor
som hade orsakats av arbetsmiljön och arbetsförhållandena. Deras tragiska
öden och deras anhörigas sorg uppmärksammade vi den 27 april med en
tyst minut på Sveriges arbetsplatser.
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Men med bristen i arbetsmiljö följer också belastningsskador, tidspress
och stress, dålig arbetsorganisation och mycket annat. Inte sällan slår det
hårt mot människors hälsa.
Om alla ska vara välkomna att delta i ett arbetsliv efter sina förutsättningar måste arbetet anpassas till vars och ens egna förutsättningar. Det
ska inte spela någon roll om man är ung eller äldre, är i gott skick fysiskt
eller psykiskt skick eller är funktionsnedsatt.
Bra arbetsmiljöarbete är lönsamt för arbetsgivarna. Men det förutsätter
att konkurrensen inte snedvrids av företag som missköter sig och bryter
mot lagen.
Vi behöver fler inspektörer och fler välutbildade poliser och åklagare för
att se till att arbetsmiljölagen och dess föreskrifter efterlevs, så att de som
bryter mot lagen straffas.
Mycket av det vi vill uppnå är svensk lag och står i arbetsmiljölagen. En
av de viktigaste vägarna mot bättre arbetsmiljö är att man på våra svenska
arbetsplatser faktiskt efterlever arbetsmiljölagen.
Just där gör en hundraåring värd att hylla ett viktigt arbete på sina arbetsplatser. I år fyller skyddsombuden 100 år, och vi gratulerar inte minst
LOs ungefär 70 000 skyddsombud.
Det statliga socialförsäkringssystemet, som syftar till att garantera alla
människor standardtrygghet vid bland annat sjukdom, arbetsskada, arbetslöshet och ålderdom, är den viktigaste delen i de anställdas försäkringsskydd.
Systemets begränsningar har dock skapat behov av ett kompletterande
försäkringsskydd för olika yrkesgrupper. Med kollektivavtalade försäkringar
har arbetsmarknadens parter hittat en rationell lösning på behovet av ett
starkt försäkringsskydd. Avtalsförsäkringarna är kostnadseffektiva jämfört
med privata försäkringslösningar och mer rättvisa, bland annat genom att
vi inte har någon hälsoprövning.
Drygt 92 procent av samtliga anställda omfattas av avtalsförsäkringar,
och de utgör i dag en viktig del för att garantera standardtrygghet för de
anställda.
Avtalsförsäkringar ska utgöra en kompletterande del till det lagstadgade
försäkringsskyddet. Möjlighet till ekonomisk utjämning är betydligt bättre
genom kollektivavtal än genom privata försäkringslösningar. När försäkringskollektivet begränsas till dem som arbetar inom ett visst avtalsområde
minskar utjämningen jämfört med när alla försäkras i en allmän försäkring.
Det kan leda till problem för dem som bäst behöver försäkringarna.
Med en större grad av enskilda avtalslösningar kommer vissa att få bättre
villkor än andra. De som arbetar i branscher med god ekonomi och anställda
som har en starkare ställning gynnas. Det gäller också den som har lägre risk
att drabbas av sjukdom eller arbetsskada. Det kan tvinga fram någon form
av statligt grundskydd där individen eller parterna sedan får komplettera.
I det senaste avtalet om avtalsförsäkringar hösten 2011 nådde vi framgångar på några viktiga områden, bland annat rätt till 100 procent av lönen
från första dagen vid arbetsskada, höjd kompensation vid sjukersättning
och bättre pensionsvillkor för gravida.
Hur vi går vidare för ytterligare förbättringar i kommande avtalsrörelse
bygger på kongressens beslut och hur vi prioriterar bland avtalskraven.
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Det är trygga anställningar, bra arbetsvillkor och en god arbetsmiljö som
det här avsnittet handlar om.
Motionerna som har inkommit speglar på många sätt en ökad otrygghet, en fragmentisering av arbetsmarknaden och LO-förbundens oro och
till och med vanmakt inför detta.
Det är – förutom de perspektiv som jag har berört – väldigt mycket annat:
migrerande arbetskraft som hamnar i rättslöst tillstånd, arbetsgivare som
trixar och fixar för att uppnå precisionsbemanning, underentreprenadkedjor där villkoren och laglydigheten blir allt sämre ju längre ned man kommer i kedjorna, fler konkurser och därmed ökade behov av att nivåerna på
lönegarantin förbättras samt diskriminering som leder till ojämlikhet och
till att vissa grupper får fördelar och vinster medan andra grupper missgynnas och förlorar.
Många av de förbättringar som har gjorts under åren beror på att fackföreningsrörelsen har varit pådrivande och tagit fajten för schysta villkor.
Där vi inte har nått framgångar med kollektivavtalen har den politiska vägen använts för att förbättra löntagarnas villkor.
För oss är hela grunden för att kunna påverka att vi har en stark, samlad
fackföreningsrörelse med många medlemmar. Därför är vår organisering
oerhört viktig också för att arbetslivet ska kunna förbättras.
Jag yrkar med detta bifall till styrelsens utlåtande under punkt 17.
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Lag och avtal
Motionerna 17.1–17.3
17.1
Migrerande arbetskraft
Byggnadsarbetareförbundet, Hotell och Restaurang Facket
Den 15 december 2008 infördes nuvarande regelverk angående migrerande
arbetskraft från tredje land.
Redan när den borgerliga regeringen förändrade reglerna varnade bland
annat LO för att regelverket skulle möjliggöra för arbetsgivaren att utnyttja
migrerande arbetskraft på ett hänsynslöst sätt.
Vid Hotell och Restaurangfackets (HRF) undersökning och kampanj som
genomfördes år 2010 på företag där Migrationsverket beviljat arbetstillstånd
visade det sig att närmare 80 procent bröt mot gällande kollektivavtal. HRF
har påvisat att den migrerande arbetskraften utnyttjas på ett hänsynslöst
sätt. Det var främst frågor som berörde lönedumpning, bristfälliga anställningsbevis och uteblivna eller undermåliga lönespecifikationer. Mönstret går
igen även inom byggbranschen. På ett antal företag fanns inte de anställda
anträffbara och ingen på arbetsplatsen kände till att personerna arbetade på
företaget. Det indikerar även att det kan förekomma trafficking inom sektorn.
Lagstiftningen och myndighetsutövningen i ett rättssamhälle ska normalt skydda den svagare parten och säkerställa att arbetsgivaren fullgör sina
skyldigheter mot i detta fall arbetstagaren.
Företag som har sitt säte i Sverige och bedriver verksamhet i landet omfattas av svensk lag och därmed även av gällande skatte- och arbetsmarknadslagstiftning. Arbetsgivarens skyldigheter gentemot arbetstagaren fastställs i gällande lagregler föreskrifter och rättspraxis. Det innebär också att
arbetsgivaren har skyldighet att följa aktuella regelverk.
Det blir allt vanligare med olika former av entreprenadkedjor i olika
branscher och längden på dessa kedjor tycks enbart öka. Flera nivåer av
underentreprenörer ökar risken för att det uppstår problem, både för de
anställda och för samhället. För de anställda är det inte ovanligt att det uppstår problem med exempelvis utbetalning av intjänad lön till arbetstagare
som är i slutet av en lång underentreprenadskedja. För samhället kan det
innebära att skatt samt sociala avgifter undanhålls staten.
Därav måste ett system med solidariskt ansvar följaktligen införas för
de företag som är etablerade i Sverige och som anlitar bemanningsföretag
utanför EU/EES, där det etablerade företaget kan göras solidarisk ansvarig
för utgivande av löner, inbetalning av försäkringar, erläggande av sociala
avgifter och skatter.
Inom arbetsrätten är avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, det vill säga anställningsavtalet, en ytterst väsentlig del. Anställningsavtal ingås av de individuella parter som sluter det, men avtalet får även
sitt innehåll från annat håll, till exempel från kollektivavtal och lagregler.
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Trots att anställningsavtal i regel är tämligen kortfattade och formaliabetonade till sin utformning medför de långtgående förpliktelser för inblandade parter. I den arbetsrättsliga doktrinen har man poängterat att
anställningsavtalet ”inte enbart består i ett utbyte av vanliga förmögenhetsrättsliga prestationer, utan att det skapar ett personligt förhållande mellan
parterna”. Man menar att anställningsavtalets karaktär medför vidare och
mer djuplodande förpliktelser än många andra avtalsförbindelser.
Är arbetsgivaren bunden av kollektivavtal eller är medlem i en arbetsgivarorganisation regleras de anställdas och arbetsgivarens skyldigheter gentemot varandra till stor del genom kollektivavtalet. De flesta kollektivavtal
omfattar allmänna bestämmelser, löneavtal och försäkringar samt förhandlingsordning.
Med nuvarande lagstiftning och regelverk som berör migrerande arbetskraft sätts stora delar av denna lagstiftning ur spel genom så kallat ”moment
22” alltså att den som behöver hjälp och signalerar om att få hjälp är den som
blir straffad. I många fall dubbelt upp. I praktiken förlorar de som påtalar
brister och hävdar sina rättigheter sitt arbete. Samtidigt som de förlorar sitt
arbete påbörjas nedräkningen av uppehållstillståndet, som normalt löper
ut efter tre månaders arbetslöshet. En sådan dubbel bestraffning är inte
rimlig i ett rättssamhälle.
Tyvärr framgår det också att uppdelningen mellan myndigheternas ansvarsområden i arbetslivet omöjliggör helhetsbedömning och skapar godtycke samtidigt som ingen myndighet påtar sig ett ansvar för att regelverket
efterlevs på ett tillfredsställande sätt. Därför krävs det tydligare regler och
en stringens i lagstiftningen för att undvika krockar i mellan olika rättsordningar i detta fall arbetsrätten, förvaltningsrätten och brottslagstiftningen.
Vårt förslag bygget på tre delar.
–– Myndighetsutövning med utökad rätt kontrollera företag och arbetsgivare.
––Arbetsgivarens ansvar att lämna riktiga uppgifter.
–– Stärka arbetstagarens rätt att hävda sina rättigheter.
Migrationsverket ska erhålla ett tydligt uppdrag att inte bara fatta beslut
utan också att följa upp de beslut som fattas. Det innebär att Migrationsverket ska erhålla utökat uppdrag/bemyndigande att vitesförelägga den
arbetsgivare som inkommer med oriktiga och vilseledande uppgifter till
myndigheten vad gäller anställningens omfattning, innehåll och arbetsplatsen/företaget.
Migrationsverket ska också erhålla ett utökat och direkt uppdrag och
ska ansvara för att utföra förhandskontroller av arbetsgivarens handel och
vandel innan arbetstillstånd utfärdas.
När en arbetsgivare anställer en person som beviljats uppehållstillstånd
ska Migrationsverket säkerställa att anställningsavtal upprättas som är liklydande som det anställningserbjudande som Migrationsverket har behandlat och den fackliga organisationen har yttrat sig över. Arbetsgivaren
försäkrar att uppgifterna i anställningserbjudandet sedermera motsvarar
det som stadgas i anställningsavtalet till myndigheten under straffansvar.
Arbetsgivaren ska också vid anmaning från Migrationsverket omedelbart
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inkomma med all information som berör aktuell anställning, anställningsavtal, skattekonto och i förekommande fall kollektivavtalade försäkringar.
Är företaget bundet av kollektivavtal ska arbetsgivaren förbinda sig att
tillämpa kollektivavtalets regler och i förekommande fall även lokala överenskommelser som är träffade mellan parterna.
Missbruk av systemet måste vara kopplat till tydliga sanktionssystem
mot företagen som bryter mot regelverket enligt normal rättspraxis med
en stegrande straffskala från vitesföreläggande alternativt böter med upptill två års fängelse.
Arbetstagare som träder fram och söker hjälp ska inte riskera utvisning.
Istället ska de garanteras att stanna den tid som det ursprungliga uppehållstillståndet och arbetstillståndet löper och ges möjlighet att söka nytt arbete.
Med anledning av ovanstående yrkar vi
att LO verkar för att Migrationsverket får ett utökat uppdrag att säkerställa
att anställningsavtal upprättas som är liklydande som det anställningserbjudande som Migrationsverket har behandlat och den fackliga organisationen har yttrat sig över,
att LO verkar för att Migrationsverket får ett utökat uppdrag att utföra
förhands- och efterkontroller samt kontrollera att skatter och avgifter
är inlevererade till berörd myndighet,
att LO verkar för att företag som missbrukar systemet, eller lämnar missvisande uppgifter med uppsåt eller grov oaktsamhet, ska vidkännas tydliga
sanktioner som följer normal rättspraxis med en stegrande straffskala
från vitesföreläggande alternativt böter med upp till två års fängelse,
att LO verkar för att arbetstagare som träder fram och söker hjälp inte ska
riskera utvisning,
att LO verkar för att huvudentreprenörsansvar införs för de företag som
är etablerade i Sverige och som anlitar bemanningsföretag utanför EU/
ESS (Behandlas under punkt 17.1.2) samt
att LO-kongressen bifaller motionen.

17.2
Kollektivavtalets värde
Industrifacket Metall avd 28, Västra Skaraborg
Papperslösa står utanför och saknar de rättigheter övriga medborgare i vårt
samhälle har. Vi ser även problemet med att det i praktiken sker en lönedumpning med papperslösa då liten eller ingen kontroll finns.
Om det blir tillåtet att organisera papperslösa får vi en chans att starta
ett fackligt arbete för att bibehålla kollektivavtalets värde och ”löftet” inom
fackföreningen.
Vi föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för
att LO ska driva frågan för att förändra lagstiftningen och regelverket på
ett sådant sätt att det finns en möjlighet att organisera papperslösa i
förbunden.
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17.3
Ökad organisationsgrad
Industrifacket Metall, GS IF Metall avd 27, Östra Skaraborg och GS avd 7,
Skaraborg
Papperslösa står utanför vårt samhälle och saknar de flesta av de rättigheter
som övriga medborgare i samhället har.
När det gäller fackföreningsmässigt finns även problemet med att det i
praktiken sker en lönedumpning för papperslösa då liten eller ingen kontroll finns.
Om det blir tillåtet enligt lagen att organisera papperslösa får de en chans
att starta ett humanitärt arbete och bibehålla löftet inom fackföreningen.
Vi föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för
att frågan om papperslösa drivs med vårt politiska organ, socialdemokraterna, att förändra lagstiftningen på ett sådant sätt att det finns en möjlighet att skriva in papperslösa i LO-förbunden utan att riskera lagbrott.

Utlåtande
Motionerna 17.1 första–fjärde och sjätte att-satserna, 17.2–
17.3 samt 16.55 första att-satsen
17.1 första–fjärde och sjätte att-satserna
att LO verkar för att Migrationsverket får ett utökat uppdrag att säkerställa att anställningsavtal upprättas som är liklydande som det anställningserbjudande som
Migrationsverket har behandlat och den fackliga organisationen har yttrat sig över,
att LO verkar för att Migrationsverket får ett utökat uppdrag att utföra förhands- och
efterkontroller samt kontrollera att skatter och avgifter är inlevererade till berörd
myndighet,
att LO verkar för att företag som missbrukar systemet, eller lämnar missvisande uppgifter med uppsåt eller grov oaktsamhet, ska vidkännas tydliga sanktioner som
följer normal rättspraxis med en stegrande straffskala från vitesföreläggande alternativt böter med upp till två års fängelse,
att LO verkar för att arbetstagare som träder fram och söker hjälp inte ska riskera utvisning samt
att LO-kongressen bifaller motionen.
17.2
att LO ska driva frågan för att förändra lagstiftningen och regelverket på ett sådant sätt
att det finns en möjlighet att organisera papperslösa i förbunden.
17.3
att frågan om papperslösa drivs med vårt politiska organ, socialdemokraterna, att
förändra lagstiftningen på ett sådant sätt att det finns en möjlighet att skriva in
papperslösa i LO-förbunden utan att riskera lagbrott.
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16.55 första att-satsen
att LO utvecklar former för att kunna organisera papperslösa.
Motion 17.1 redogör för konsekvenserna av de drygt tre år gamla förändringarna i
arbetstillståndssystemet. Flera av de åtgärder som föreslås i motionen överensstämmer med de förslag som LO under lång tid försökt vinna gehör för. Bland annat vill LO
återinföra den så kallade arbetsmarknadsprövningen. En myndighetsbaserad opartisk
prövning av arbetsgivarens påstådda arbetskraftsbrist är en viktig första bortgallring
av oseriösa arbetsgivare och bluffanställningar.
Regleringarna i Sverige måste styras bort från tillfälliga, korta och osäkra arbetstillstånd. För tillsvidareanställningar bör ett permanent uppehållstillstånd vara normen.
Ett permanent uppehållstillstånd innebär starkare arbetstagare. Arbetstagare som
vågar lämna dåliga arbetsgivare, även om det skulle innebära en period av arbetslöshet. Så är det inte för arbetstagare på tillfälliga tillstånd, där tre månaders arbetslöshet
innebär att tillståndet dras in och arbetstagaren utvisas. Genom att införa permanenta
tillstånd kan arbetstagare, precis som motion 17.1 vill uppnå, träda fram och söka hjälp
utan att riskera utvisning. Motion 17.1 fjärde att-satsen bör därför bifallas.
För LO är det inte svårt att konstatera att Migrationsverkets uppdrag och lagliga
utrymme är allt för begränsat idag. Varken i utlänningsförordningen eller i Migrations
verkets uppdrag finns bestämmelser om att Migrationsverket ska granska och kontrollera att arbetsgivaren sköter inbetalning av skatter och avgifter eller i övrigt sköter de åtaganden som normalt faller på en arbetsgivare. Dagens ordning är orimlig. Styrelsen yrkar
därför på bifall till motion 17.1 andra att-satsen, men vill samtidigt passa på att göra ett
förtydligande. Det är viktigt att inse att arbetsvillkoren för dem som arbetskraftsinvandrar till Sverige i första hand avgörs av regleringens utformning och inte av bevakning och
kontroll i efterhand. Vill man att den migrerande arbetskraften ska ha likvärdiga villkor
måste man skapa ett system som garanterar detta redan vid den svenska gränsen.
LO vill få till stånd en ändring som innebär att arbetsgivaren för att få arbetstillstånd dels måste visa att företaget är seriöst men också att det har ekonomiska förutsättningar som krävs för att lyckas i anställningen. Idag beviljas arbetstillstånd på ett
svagt erbjudande om anställning. Det är inte rättsligt bindande, och lätt för arbetsgivaren att backa ifrån. LO vill ha bindande arbetserbjudanden. Den anställde ska kunna
veta att det finns ett jobb till givna villkor väl på plats i Sverige. Det är rimligt att en
kopia på kontraktet eller anställningsbeviset skickas till Migrationsverket. Som en
del i verkets granskning men även för att den anställde ska veta att det alltid finns en
kopia tillgänglig av ett rättsligt bindande kontrakt att hävda vid en eventuell konflikt.
Styrelsen yrkar därför på bifall till första att-satsen i motion 17.1.
Regelverket för arbetskraftsinvandring ska naturligtvis innehåll kontroll och
åtgärder för att upptäcka och stävja fusk och missbruk. Idag anger lagstiftningen att
arbetsvillkoren lägst måste motsvarar kollektivavtalsnivån för branschen. För att följa
lagstiftningen måste arbetsgivaren följa arbetsvillkoren i kollektivavtalet. Ett sådant
avgörande kan innebära en omfattande tolkning av kollektivavtalet. En sådan granskning med efterföljande tolkning ska inte utföras av någon myndighet, utan det är vår
sak att göra. Däremot ska arbetsgivare som inte kan redogöra för utfallet för tidigare
beviljade arbetstillstånd förvägras ytterligare arbetstillstånd. Mot bakgrund av det
ovan anförda måste styrelsen avslå tredje att-satsen i motion 17.1. Styrelsen avslår
även yrkandet i sjätte att-satsen i motion 17.1.
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Motionerna 16.55 första att-satsen, 17.2 och 17.3 behandlar papperslösas utsatta
position och rättigheter. Gemensamt för dessa motioner är att de tar upp frågan kring
facklig organisering av papperslösa. Det finns idag inga hinder i lagstiftningen för ett
LO-förbund att organisera papperslösa. Organisering bryter alltså inte mot lagen. Det
som däremot finns är brister i lagstiftningen när det kommer till fackets möjlighet att
hävda papperslösas villkor. Vår bild är att denna brist främst handlar om att papperslösas arbete i Sverige är betraktat som en kriminell handling. Vi föreslår en avkriminalisering av papperslösas arbete. Det skulle stärka den papperslöse, genom att möjliggöra en rättslig process med krav på skadestånd, mot arbetsgivaren. Möjligheten
till skadestånd ska förtydligas i lag. Organisering av papperslösa diskuterades även
under LO-kongressen 2008. Beslutet som fattades var att det är upp till vart och ett
av LOs medlemsförbund att avgöra om de vill organisera papperslösa. Det finns idag
flera förbund som fattat beslut om att skriva in papperslösa som medlemmar, däribland Fastighetsanställdas Förbund, Livsmedelarbetareförbundet och Hotell- och
Restaurangfacket. Därmed anses motionerna 17.2, 17.3 samt 16.55 första att-satsen
vara besvarad.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motion 17.1 första, andra och fjärde att-satserna,
att anse motionerna 17.2–17.3 samt 16.55 första att-satsen besvarade samt
att avslå motion 17.1 tredje och sjätte att-satsen.

I debatten deltog
Per Persson, HRF
Thord Ingesson, LO
Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande,
–– Per Persson, HRFs yrkande om bifall över motion 17.1.

Beslut
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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LAS
Motionerna 17.4–17.11
17.4
Begränsa arbetsgivarnas möjlighet att använda sig av otrygga anställningar
SEKO
Antalet otrygga jobb har ökat de senaste tjugo åren, unga, kvinnor, utlandsfödda och arbetare är överrepresenterade bland tidsbegränsat anställda och
deltidsanställda. Idag har knappt 20 procent av alla anställda eller ungefär
600 000 personer en tidsbegränsad anställning. Ett otryggt jobb behöver
inte vara en tidbegränsad anställning, det kan till exempel vara att jobba
ofrivillig deltid. Det kan vara att anställningen visserligen är en tillsvidareanställning men att tjänstgöringsgraden är låg och kanske till och med helt
ospecificerad. Av de 600 000 visstidsanställda på svensk arbetsmarknad är
dessutom hälften deltidsarbetande. Många av dem önskar ett fast jobb och
mer arbetstid, så att de kan leva på sin lön. Det är enligt vår mening en både
oroande och orimlig utveckling, att de som har den svagaste ställningen på
arbetsmarknaden ska bära arbetsgivarens ekonomiska risker.
När vi frågat våra medlemmar om hur viktig en trygg anställning är,
svarar 97 procent att det är ett absolut krav, eller att det är mycket viktigt.
När vi frågat om vilken enskilt viktigaste orsak till att kunna känna trygghet på jobbet är svarade de flesta, en fast anställning, tätt följt av att kunna
leva på sin lön, det tredje vanligaste svaret är möjligheten att arbeta heltid.
Arbetsgivarnas önskan om att precisionsbemanna, det vill säga bara betala för exakt rätt mängd arbete, i varje givet ögonblick, genom tidbegränsade anställningar, deltid och inhyrd personal, pressar företagens kostnader
och det ekonomiska risktagandet flyttas till löntagarna, i form av lägre och
oregelbundnare inkomst och större otrygghet.
För den som har en otrygg anställning är en låg, oviss inkomst inte det
enda problemet. Hur man upplever sig bli behandlad på arbetsplatsen är ytterligare ett problem. Möjligheten till kompetensutveckling och lärande i
jobbet blir ofta begränsat. Man är inte och känner sig inte, lika värdefull för
arbetsgivaren och rustas därför inte för arbetsmarknaden och kommande
jobbmöjligheter i samma utsträckning som fast anställd personal.
Våra visstidsanställda medlemmar vittnar om en ständig oro för att de
åter måste ge sig ut och leta arbete och över pressen att prestera för att få
stanna kvar. En fast anställning upplevs som en lättnad. Det ger känslan
av att man duger och är en i gänget. Av de medlemmar SEKO frågat, skulle
alla tacka ja till en fast anställning, även de som planerade att studera eller
jobba med annat i framtiden.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för att möjligheterna till visstidsanställning begränsas och
att tidsbegränsade anställdas rätt till tillsvidareanställning stärks,
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att LO ska verka för att visstidsanställda inte ska diskrimineras med avseende på lön eller arbetsvillkor jämfört med tillvidareanställda (Behandlas
under punkt 17.1.2.)
att LO ska verka för att heltid ska vara en rättighet och att deltid ska vara
en möjlighet. (Behandlas under punkt 17.2.)

17.5
Tillsvidareanställning
Byggnadsarbetareförbundet Skåne
Grunden för vår svenska modell ligger i att arbetsmarknadens parter träffar överenskommelse om vilka regler som ska gälla på arbetsmarknaden
och med kompletterande lagar som gäller hela arbetsmarknaden. Detta sätt
att reglera arbetsmarknaden har under mycket lång tid varit ett vinnande
koncept både för löntagarna och företagen. En fråga som enligt vår mening borde regleras av parterna utifrån varje branschs förutsättningar är
anställningsformerna.
Vi föreslår
att LO verkar för att enbart tillsvidareanställning ska vara lagstadgad och
eventuellt övriga anställningsformer förhandlas mellan arbetsmarknadens parter.

17.6
Försvar av LAS
Transportarbetareförbundet avd 3, Göteborg
Då Lagen om anställningsskydd alltmer urholkas borde LO verka för att
medlemmarna skall känna sig tryggare i sin anställning.
Vi föreslår
att LO verkar för att inhyrd personal inte får användas under perioder då
det finns anställda som har rätt till återanställning.

17.7
§ 39 i Lagen om anställningsskydd
Pappersindustriarbetareförbundet avd 68, Hallstavik
Paragraf 7 i Lagen om anställningsskydd är en grundläggande paragraf i
lagen. Där stadgas att en uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad.
Denna centrala paragraf undergrävs i och med § 39. Där står ”Om en
arbetsgivare vägrar att rätta sig efter en dom, varigenom en domstol har
ogiltigförklarat en uppsägning eller ett avskedande ska anställningsförhållandet anses som upplöst.”
Fortsättningen beskriver omfattningen av det skadestånd som arbetsgivaren ska betala då han åsidosätter domstolens beslut.
Denna möjlighet att köpa sig fri från lagens regler om saklig grund för

A r b e tsliv

| 435

avsked utnyttjas då och då av arbetsgivare, inte sällan för att bli av med arbetare/förtroendevalda om vågar säga ifrån på jobbet.
Skadestånden är inte större än att alla företag med någorlunda sund ekonomi kan finna det lönsamt att utnyttja paragrafen.
Arbetsgivarnas gräddfil förbi sakligt grundade avsked är upprörande och
otidsenligt. För att återupprätta respekten för lagen kräver vi att denna
lucka i lagen täpps till.
Uppsägning eller avsked utan saklig grund får ej ske i strid med Arbetsdomstolens dom, såvida inte arbetstagaren godkänner att anställningsförhållandet upplöses enligt § 39.
Vi föreslår
att första stycket i § 39 skrivs om i enlighet med motionens syfte
att nämnda stycke förslagsvis får följande ordalydelse ”ska anställningsförhållandet anses som upplöst om arbetstagaren ifråga samtycker därtill”.

17.8
Skydd vid flytt av verksamhet inom bolag
Industrifacket Metall
Lagen om anställningsskydd ska skydda arbetstagaren vid de tillfällen när
arbetsgivaren vidtar en åtgärd som syftar till att skilja den anställde från
anställningen.
Det avgörs av LAS vid vilka tillfällen man kan skilja den anställde från
anställningen samt i vilken turordning det ska ske.
När det gäller övergång av verksamhet så föreligger det ett skydd enligt
LAS 6 b §. Då det föreligger en arbetsbristsituation föreligger det ett skydd
enligt LAS 7 § samt turordningsregler enligt 22 §.
Den situation som lagen inte tar hänsyn till och där arbetsdomstolen i
flera domar, senast i den mellan Industrifacket Metall mot Teknikarbetsgivarna och Cargotec Sweden AB (AD 2011/30), fastställer rättsläget gällande
flytt av verksamhet inom bolaget men på skilda orter.
Det är enligt gällande rätt möjligt för ett företag att genom sin arbetsledningsrätt flytta de anställda som han anser sig vilja ha kvar, till den närliggande verksamheten men på annan ort. Medan de anställda som arbetsgivaren vill bli av med får vara kvar i det bolag där övertalighet är ett faktum.
Domstolen har i tidigare domstolspraxis uttalat följande:
”En arbetsgivare är skyldig att först genomföra en omplacering till andra lediga arbeten hos sig enligt 7 § anställningsskyddslagen innan han är
skyldig att turordna arbetstagarna enligt 22 § samma lag. Det kan inte anses föreligga någon skyldighet för arbetsgivaren att vid omplacering enligt
7 § andra stycket anställningsskyddslagen fördela de lediga arbetena mellan
arbetstagarna i turordning. Arbetsgivaren torde således kunna fullgöra sin
omplaceringsskyldighet enligt 7 § anställningslagen med utgångspunkt från
vad som, enligt hans bedömning, är bäst för den fortsatta verksamheten.”
Denna möjlighet för arbetsgivaren att kringgå LAS samt anställningstryggheten är ett hot för våra medlemmar där företagen med lite uppfinningsrikedom kan försätta hela anställningstryggheten ur spel.
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Vi föreslår att LO-kongressen beslutar att ge LOs styrelse i uppdrag
att tillsätta en arbetsgrupp som ska utreda samt lägga fram förslag om på
vilket sätt vi kan åstadkomma skydd för våra medlemmar i ovan beskrivna situation.

17.9
Trygga jobb i fokus
Handelsanställdas Förbund
Kongressrapporten ”När globaliseringen landar i Svedala” visar på en global arbetsmarknad i förändring. Strukturomvandling utmärks allt mer av
strävan efter att optimera kostnader för arbetskraft vid varje givet tillfälle.
Nya metoder för optimering av bemanning växer ständigt fram, i en takt
som vi från fackföreningarna inte riktigt hänger med i.
Konsekvenserna är tydliga, betydande ökningar av otrygga arbeten, såväl
i form av visstidsanställningar som arbeten i bemanningsföretag och outsourcing. Mönstret är allt annat än jämnt fördelat. De otrygga jobben, och
påföljande livsförhållanden, är överrepresenterade bland unga, kvinnor och
personer med utländsk bakgrund.
Inte heller den som har vad som kan betraktas för ”trygga jobb” undviker att känna av förändringen. All verksamhet prövas ständigt mot andra
driftsformer. Vad detta innebär för kontinuitet och arbetsmiljö vet vi idag
för lite om.
Otrygga jobb är en viktig faktor gällande organisationsgrad. Framöver
riskeras en situation där facken består av medlemmar med trygga anställningar och de övriga finns utanför, med underbudskonkurrens som följd på
allt större delar av arbetsmarknaden.
För LO är det nödvändigt att sätta de otrygga jobben under lupp och bedriva ett mer aktivt och fokuserat arbete för förändring. Arbetet behöver
bedrivas på flera fronter:
––Arbetstagarbegreppet behöver förtydligas och stärkas
––Trygghetssystemen måste omfatta alla arbetstagare
–– Fortsatt arbete med samordnade avtalslösningar för trygga jobb
–– Systematiskt opinionsbildande arbete för trygga jobb
––Att vara relevant för den som har ett otryggt jobb
Ändrad lagstiftning kan begränsa utrymmet för omotiverade otrygga jobb.
Till exempel bör allmänna visstidsanställningar tas bort ur lagen om anställningsskydd och lagstiftningen kring övriga former av anställning stramas
upp. Men det är inte enbart i arbetsrätten det krävs förändringar för att öka
tryggheten för arbetstagare på 2010-talets arbetsmarknad.
Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare blir alltmer luddigt.
Fler riskerar att hamna i en arbetsrättslig gråzon utan skydd av lagstiftning
eller kollektivavtal. Några exempel: En franchisetagare är hårt uppbunden
av sitt kontrakt och kan sällan påverka beslut tagna av franchisegivaren.
Den som har hyrstol på en frisörsalong är oftast tvingad att följa salongsägarens regler. Egenföretagare med f-skattsedel tvingas sälja sina tjänster till
underpris och med dåliga villkor, i många fall för att göra samma arbete den
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tidigare har utfört som anställd. Är dessa förhållanden att betrakta som att
vara företagare eller anställd?
Arbetstagarbegreppet behöver förtydligas och stärkas för att gränserna
ska vara tydligare. Detta kräver ett långsiktigt och strategiskt arbete från
fackföreningsrörelsen, LO bör under kommande kongressperiod sikta på
att ta täten i detta arbete.
De otrygga jobben innebär svårigheter att ta del av socialförsäkringarna
och arbetslöshetsförsäkringen. LO behöver föreslå konkreta reformer som
underlättar för alla arbetstagare att ta del av inkomsttryggheten.
Mycket arbete för trygga jobb kan göras med hjälp av kollektivavtal. LO
bör fortsatt ha trygga jobb på agendan vid överenskommelser inom samordningen inför avtalsförhandlingar.
LO ska vara den aktör som tydligast sätter otrygga jobb på agendan, självständigt och i samarbete med andra aktörer – särskilt andra fackförbund/centralorganisationer. Opinionsbildning kräver goda underlag. Resurser såsom utredningsverksamhet och ekonomverksamhet måste tydligt prioritera underlag
gällande trygga jobb och de otrygga jobbens effekter. Kunskapsunderlagen ska
användas för att ta fram offensiva förslag och att bilda opinion för modeller för
strukturomvandling där produktivitetsökning kan kombineras med trygga jobb.
En allt större del av de yrkesverksamma väljer att inte gå med i en fackförening, särskilt de som har otrygga jobb. Detta kräver långt mer än en
kampanj för att lösa, det handlar om att våga prioritera resurser och att aktivt rikta verksamhet och kommunikation mot specifika målgrupper.
I grunden handlar det om vårt eget förhållningssätt gentemot potentiella
medlemmar. Om LO och LOs förbund uppfattas som relevant enbart för
den som har etablerat sig på ett jobb med en tydlig yrkesidentitet som den
planerar att behålla länge – ja, då är det svårt att uppfattas som relevant av
den som inte uppfattar sin yrkesroll eller framtid på det sättet.
Den som upplever att LO och LOs förbund är organisationer att vara
medlem i även innan den vet vad framtiden har att utvisa, organisationer
som pratar om frågor som berör den egna arbetsmarknadssituationen och
organisationer som kan ge hjälp och stöd till en prisvärd medlemsavgift,
den blir med större sannolikhet medlem.
Det finns en hel rad organisatoriska frågetecken för förbunden att, i LOs
regi, reda ut gällande personer med otrygga jobb. Är det rimligt byta förbund
varje gång man byter jobb, finns smidigare lösningar? Hur kan medlemskap
för personer som jobbar med f-skattsedel smartast organiseras? Hur ska resurser fördelas för att nå bäst effekt i medlemsrekrytering?
Men diskussion i all ära – vi vill att denna kongressperiod kännetecknas
av agerande, där vi med gemensamma krafter arbetar systematiskt, strukturerat och effektivt för att organisera fler personer med otrygga jobb.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO snarast påbörjar ett arbete där de otrygga anställningarna och dess
konsekvenser sätts i fokus,
att detta arbete utmynnar i kunskapsunderlag och politiska reformförslag
som marknadsförs med kraftig opinionsbildning självständigt av LO
och i samarbete med andra aktörer
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att detta arbete syftar till att intensifiera diskussioner om samverkan mellan
förbunden gällande medlemsrekrytering och organisering för grupper
med otrygga anställningar. (Behandlas under punkt 13.2.1.)

17.10
LAS
Byggnadsarbetareförbundet Skåne
De olika anställningsformer som finns reglerade i LAS har medfört och syftat till att företag ska kunna anställa medarbetare trots korta framtidsutsikter. Detta har bidragit till en väl fungerande arbetsmarknad, där företagen
har vågat investera och blicka framåt. Skyddet för den enskilde som säljer
arbete, har inte varit det bästa inom flera av de olika anställningsformerna,
med undantag för tillsvidareanställning. I takt med att klimatet på arbetsmarknaden hårdnat och företagen alltmer ser sina anställda som nummer
och inte som människor blir det ännu viktigare med en grundtrygghet för
den anställde. Vi vet att sittande regering har gjort en del förändringar i
anställningsformerna som gör det både lättare och mer ekonomiskt lönsamt
att använda sig av varianter utöver tillsvidareanställning. Detta skapar både
en otrygghet för enskilda och deras familjer men framförallt så påverkar
det priset på arbetskraft i negativ riktning. Vi kan även se att en del företag utnyttjar de olika anställningsformerna för att slippa undan det ansvar
de har för sin personal.
Provanställningen är idag max 6 månader men det finns ambitionen att
utöka den till hela 24 månader. Detta är som fackligt aktiv och löntagare
helt oacceptabelt. Syftet med en provanställning är att både arbetsgivare
och arbetstagare ska få en möjlighet att se om de finner varandra i företaget
och tror på en framtid för bådas bästa. (Om det för mig som anställd skulle
ta 24 månader att känna om jag passar för jobbet eller trivs med det så bör
jag nog fundera över min egen personkännedom och ömsesidigt så bör nog
företagen ta sig en funderare över deras kompetens att bedöma en tillgång,
om de inte kan göra en bedömning efter 24 månader).
Vi föreslår
att LO aktivt verkar för att provanställningstiden ska vara satt till tre månader.

17.11
Anställningsbevis från dag ett
Handelsanställdas Förbund avd 20, Stockholm
Idag har arbetstagare laglig rätt till anställningsbevis senast en månad efter
man börjat jobba på arbetsplatsen med två undantag. Enligt LAS behöver
inte arbetsgivaren lämna ut skriftligt anställningsbevis om anställningstiden
är kortare än 3 veckor samt om det gäller intermittent anställning. Typiskt
för en så kallad intermittent anställning är att arbetstagaren endast arbetar
vid behov på kallelse av arbetsgivaren vissa dagar eller under vissa perioder.
En sådan anställning kan antingen anses utgöra en tillsvidareanställning
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eller upprepade allmänna visstidsanställningar. I vissa fall kan kollektivavtal reglera hur en intermittent anställning skall bedömas och om så ej är
fallet är det ytterst upp till en domstol att göra bedömningen. Det blir då
en bevisfråga om huruvida anställningen har karaktären av en fortlöpande
anställning eller ej. Till exempel kan det tala för att anställningen ska ses
som en visstidsanställning om arbetstagaren mellan arbetstillfällen arbetar
åt en annan arbetsgivare etc. Man kan alltså vara anställd löpande, likt ett
pärlband av visstidsanställningar, men man har ingen arbetsskyldighet utan
kan tacka nej till att jobba om arbetsgivaren ringer. Denna typ av anställning regleras som sagt i vissa fall genom att det finns kollektivavtal men nu
när tusentals ungdomar sommarjobbar på arbetsplatser utan kollektivavtal
där arbetsgivarna utnyttjar situationen märks hålen i lagstiftningen. Inga
skriftlighetskrav (anställningsbevis) på denna typ av anställning finns heller
i lag utan kan regleras i kollektivavtal. För om anställningstiden är kortare
än tre veckor, är arbetsgivaren inte skyldig att lämna ut skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet.
Ett anställningsbevis är många gånger avgörande för hur missuppfattningar och konflikter har kunnat lösas. Avsaknaden av ett anställningsbevis har mer än en gång resulterat i att arbetstagare blivit lurad både på lön
och andra villkor.
Alltför ofta möter vi unga människor som inte fått sitt anställningsbevis
förrän långt efter på börjad anställning. Det är mer regel än undantag att ge
ut anställningsbeviset i sista sekunden för många arbetsgivare. Det skapar
problem. Framför allt för unga människor som alltför ofta utnyttjas på sina
sommar- och extrajobb. Därför vill vi strama upp lagen om anställningsskydd och kräva anställningsbevis från första dagen oavsett anställningsform.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att alla anställda oavsett anställningsform ska ha rätt till ett skriftligt anställningsbevis från första arbetsdagen.

Utlåtande
Motionerna 17.4 första att-satsen, 17.5–17.8, 17.9 första–
andra att-satserna samt 17.10–17.11
17.4 första att-satsen
att LO ska verka för att möjligheterna till visstidsanställning begränsas och att tidsbegränsade anställdas rätt till tillsvidareanställning stärks.
17.5
att LO verkar för att enbart tillsvidareanställning ska vara lagstadgad och eventuellt
övriga anställningsformer förhandlas mellan arbetsmarknadens parter.
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17.6
att LO verkar för att inhyrd personal inte får användas under perioder då det finns
anställda som har rätt till återanställning.
17.7
att första stycket i § 39 skrivs om i enlighet med motionens syfte
att nämnda stycke förslagsvis får följande ordalydelse ”ska anställningsförhållandet
anses som upplöst om arbetstagaren ifråga samtycker därtill”.
17.8
att tillsätta en arbetsgrupp som ska utreda samt lägga fram förslag om på vilket sätt vi
kan åstadkomma skydd för våra medlemmar i ovan beskrivna situation.
17.9 första–andra att-satserna
att LO snarast påbörjar ett arbete där de otrygga anställningarna och dess konsekvenser sätts i fokus
att detta arbete utmynnar i kunskapsunderlag och politiska reformförslag som marknadsförs med kraftig opinionsbildning självständigt av LO och i samarbete med
andra aktörer.
17.10
att LO aktivt verkar för att provanställningstiden ska vara satt till tre månader.
17.11
att alla anställda oavsett anställningsform ska ha rätt till ett skriftligt anställningsbevis från första arbetsdagen.
Anställningstrygghet, som regleras i lagen om anställningstrygghet, LAS, och i kollektivavtal, är fundamentet i anställningsförhållandet. Tryggheten i anställningen gör att
vi vågar bygga vår tillvaro, satsa på familj och ta vår plats som samhällsmedborgare.
Visstidsanställningarna har under en lång period, sedan 1990-talskrisen, legat runt
15 procent men det förefaller som om dessa blir alltmer ”uppsplittrade”, det vill säga
kortare i tid och med lägre anställningsgrad. Olikheterna i de olika sektorerna, och
i kollektivavtalens regleringar om visstidsanställningar, är mycket stora. I bygg- och
industrisektorerna är visstids- och deltidsanställningarna relativt få men i tjänstesektorn har ”timme för timme-anställningarna” ökat kontinuerligt. Dessa utgör en stor ofrihet och leder till ekonomisk osäkerhet för dem som drabbas. Det är därmed ett oerhört
viktigt område för fackföreningsrörelsen att arbeta med.
Åtgärder krävs för att begränsa användningen av visstidsanställningar. Det räcker
dock inte att endast reglera frågorna i respektive kollektivavtal, genom att ta bort
anställningsformer eller genom att införa spärregler, som reglerar tillåten omfattning
för företag och person. Sedan tillkomsten av anställningsformen ”allmän visstid” i
LAS, finns möjlighet att anställa timme för timme även genom lagen. Då lagstiftningen
är dispositiv bör LO-förbunden i kollektivavtalen uttryckligen skriva bort § 5 LAS (som
reglerar tillåtna former av visstidsanställningar) och själv reglera de anställningsformer
som är lämpliga för respektive bransch. LO-förbunden har beslutat att driva frågan om
att minska möjligheterna till att stapla visstidsanställningar på varandra i den pågå-
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ende avtalsrörelsen. En sådan reglering skulle väsentligen förbättra situationen för
visstidsanställda.
Motionerna 17.4 första att-satsen, 17.5–17.6, 17.9 första–andra att-satserna samt
17.10 behandlar rätten till tillsvidareanställning och att förhindra arbetsgivarens möjligheter att genom tidsbegränsade anställningar eller bemanningsföretag undergräva
tillsvidareanställningar. Vidare att provanställning ska begränsas till tre månader i
lag. Styrelsen anser att rättssäkerhet och trygghet i anställningen är avgörande för
möjligheterna till omvandling och utveckling av ekonomin samt arbetsmarknaden.
Därmed är det av stor vikt för de anställda och samhället, men även för arbetsgivare.
En av effekterna av otrygga anställningar är att människor tystnar och att demokratin på arbetsplatsen försvåras, vilket djupt skadar det fackliga arbetet. LOs förbund
driver i den pågående avtalsrörelsen krav på att visstidsanställningar ska begränsas.
Styrelsen anser att ett aktivt arbete med denna fråga kommer att krävas under kommande kongressperiod. Vidare kommer de regleringar som framförhandlades under
de samordnade förhandlingarna 2010, om begränsning av inhyrning när det finns personer med återanställningsrätt, att utvärderas. Beträffande provanställningens längd
anser styrelsen, eftersom bestämmelsen är dispositiv i LAS, att detta är en fråga för
kollektivavtalsparterna att reglera i för branschen lämplig längd. Om detta skulle visa
sig vara en icke framkomlig väg, får styrelsen ta ställning till om krav på lagändring ska
ställas.
I motion 17.7 behandlas arbetsgivarens möjlighet att kringgå skyddsreglerna i LAS,
genom att med skadestånd köpa sig fri. Styrelsen menar att det är allvarligt när sådant
händer och delar i det avseendet motionärernas motiv. Samtidigt vill styrelsen erinra
om att det är en nödlösning för att, i synnerliga fall, lösa upp konflikter på en arbetsplats. Styrelsen följer utvecklingen på området. Det är LOs styrelses uppfattning att
fall där arbetsgivaren hävdar LAS § 39, inte är av den omfattning att reglerna behöver
ändras.
I motion 17.8 belyses frågan om arbetsgivarens rätt enligt LAS att fritt vidta omplaceringsåtgärder, inom hela företagets verksamhetsområde, innan driftsinskränkningar
vidtas och hur denna möjlighet ska begränsas. Styrelsen delar motionärens uppfattning och anser att situationen är oroande. En ökning av beteendet förefaller vara ett
faktum. Behov föreligger att utreda omfattningen och hur problemet kan åtgärdas.
I motion 17.11 behandlas frågan om att anställda ska ha rätt till anställningsbevis
från första anställningsdagen. Reglering om anställningsbevis finns, som motionären
skriver, i LAS och i kollektivavtal. I LAS undantas anställningar kortare än tre veckor
från rätten till anställningsbevis. Styrelsen instämmer i motionärernas uppfattning
och anser att förbunden i sina kollektivavtal bör reglera frågan så att de anställdas
möjligheter att tillvarata sin rätt tillgodoses fullt ut. Först när detta handlingsalternativ
prövats fullt ut finns anledning att överväga krav på lagändring.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motion 17.4 första att-satsen,
att anse motionerna 17.5–17.6, 17.8 och 17.9 första–andra att-satserna besvarade samt
att avslå motionerna 17.7 och 17.10–17.11.

442 |

Ko n g r e ss p r oto k oll – L O s 2 7 e o r d i n a r i e k o n g r e ss 2 0 1 2

I debatten deltog
Magnus Carlsson, IF Metall
Bilbo Göransson, Kommunal
Marcel Carlstedt, Transport
Lars-Göran Johansson, Pappers
Stefan Slottensjö, Byggnads
Petter Gustafsson, Handels
Martin Ångman, Handels
Therese Möller, Handels
Roland Ljungdell, Byggnads
Sofie Rehnström, LO
Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande,
–– Bilbo Göransson, Kommunals m.fl. yrkande om bifall över motion 17.5,
–– Marcel Carlstedt, Transports m.fl. yrkade om bifall över motion 17.6,
–– Lars-Göran Johansson, Pappers yrkande om bifall över motion 17.7 första
att-satsen,
–– Petter Gustafsson, Handels m.fl. yrkande om bifall över motion 17.9 första
och andra att-satserna.

Beslut
Kongressen beslutade efter rösträkning
att med rösterna 236 mot 152, 2 avstod och 20 blanka bifalla styrelsens utlåtande över motion 17.5.
Votering begärd av kongressordförande.
Kongressen beslutade efter votering
att bifalla Marcel Carlstedt, Transports yrkande om bifall över motion 17.6.
Votering begärdes av Per Bardh, styrelsen.
Kongressen beslutade efter votering
att bifalla styrelsens utlåtande över motion 17.7.
Votering begärd av Lars-Göran Johansson, Pappers.
Kongressen beslutade efter rösträkning
att med rösterna 230 mot 150, 7 avstod och 23 blanka bifalla styrelsens utlåtande över motion 17.9 första och andra att-satserna.
Votering begärd av Petter Gustafsson, Handels.
Kongressen beslutade
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.
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Arbetsrätt
Motionerna 17.12–17.22
17.12
Förmånsrätt och lönegarantilagen
Industrifacket Metall
För att få ut lönegaranti vid konkurs krävs att lönefordran har förmånsrätt
enligt förmånsrättslagen.
Vissa grunder för att få förmånsrätt kan ibland ställa till det för den enskilde
i samband med en konkurs.
De korta tidsfristerna är ett exempel på ett sådant problem. Om lönefordran har intjänats mer än tre månader före konkursen har man inte förmånsrätt på den fordran. Ett annat exempel är att man inte har förmånsrätt
på all sparad semester.
Utöver förmånsrätten så är det maxbelopp som kan utgå i lönegaranti i
enlighet med lönegarantilagen många gånger inte tillräckligt för att täcka
den enskildes lönefordringar.
Vi föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för
att tidsfristerna i förmånsrättslagen förlängs samt
att maxbeloppet för lönegaranti höjs i förmånsrättslagen.

17.13
Rätt att ta ut semester i timmar
Industrifacket Metall avd 10, Dalarna
Arbetsgivaren kräver att vi som arbetstagare ska vara flexibla och jobba både
övertid, mertid och på obekväma tider. Sedan semesterlagen 1977:480 kom
har vi endast kunnat ta ut semester som heldagar. Nu är det dags för en
uppdatering av lagen, där vi sätter fokus på den personliga friheten, flexibilitet gällande uttag för en begränsad del av semesterdagar. Att kunna ta ut
den femte semesterveckan i timmar är en del till ett humanare, flexiblare
arbetsliv och personligare frihet.
Vi föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för
att anställda med kollektivavtal ska ha rätt att ta ut den femte semesterveckan i timmar.
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17.14
Krav på lönespecifikation
Byggnadsarbetareförbundet Stockholm–Gotland
Det finns i dag ingen reglering i lag att en arbetsgivare är skyldig att utfärda
en lönespecifikation. Detta kan i enskilda fall ställa till med enorma besvär
för arbetstagaren.
Om det uppstår ett lönekrav är lönespecifikationerna och anställningsavtalet det första vi som facklig företrädare frågar efter. Detta behövs för
att göra en utredning om vad som har betalats ut och vad som ska betalas ut.
Om sedan ärendet inte går att lösa förhandlingsvägen och ärendet ska
hanteras den rättsliga vägen blir det bekymmer med bevisföringen.
Om vi sedan ser till skattelagstiftningen och reglerna för att få ersättning från a-kassan så ligger bevisbördan på den anställde att kunna styrka
inkomst och inbetald skatt. Om företaget och den anställde kommit i luven
på varandra eller att arbetsgivaren har något att dölja är det inte ovanligt att
något arbetsgivarintyg förvägras eller fylls i fel. Den anställdes enda utväg är
då att med lönespecifikationer styrka sin lön och arbetade tid. Annars blir
det ingen a-kassa. Om det sedan visats att företaget underlåtit sig att betala
in skatt är det åter den anställde som med sina lönespecifikationer måste
bevisa att skatten är dragen från lönen. Annars blir den anställde tvungen
att betala in skatten en gång till.
Det är inte rimligt att lagen om anställningsskydd inte reglerar att arbetsgivaren är skyldig att utfärda en lönespecifikation i samband med lön
när det är en så viktig handling.
Vi föreslår
att LO verkar för att arbetsgivaren enligt lag ska förse de anställda med lönespecifikationer i samband med lön.

17.15
Inför lag om huvudentreprenörens ansvar för arbets- och anställningsvillkor
SEKO
Långa kedjor av underentreprenörer gör att arbetsvillkoren blir allt sämre
för arbetstagarna. För varje nivå nedåt i entreprenörskedjan blir löner och
villkor ofta sämre. Det är inte ovanligt att det i slutet av kedjan finns mycket
svartarbete. Det gäller särskilt för utländska arbetstagare som utstationeras
i Sverige. För samhället innebär det en förlust i form av att skatt och sociala
avgifter inte betalas.
Huvudentreprenör har i dagsläget inget ansvar för att de underentreprenörer som är verksamma, på exempelvis byggarbetsplatser, är seriösa. Huvudentreprenören kan utnyttja fördelarna med att söka en lägre kostnad
utan att stå för någon risk avseende underentreprenörens agerande. Så länge
huvudentreprenören kan utnyttja fördelarna med en lägre kostnad utan att
stå för risken kommer problemen att fortsätta. Problematiken framkommer
i LO-rapporten ”När arbetskraftskostnaderna pressar priset”.
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På europeisk nivå har frågan om huvudentreprenörsansvar diskuterats
under lång tid. Vissa länder har infört någon form av entreprenörsansvar,
exempelvis Tyskland, Holland, Österrike, Spanien, Italien och Frankrike.
Norge införde entreprenörsansvar i januari 2010.
Det bästa sättet att undvika problemet hos underentreprenörer är att
huvudentreprenören får utökat ansvar. Ett ansvar för huvudentreprenörer
kan också handla om skatter och avgifter, eftersom svartarbete är vanligt i
entreprenadkedjor. Ett ansvar för huvudentreprenören kan därför vara ett
effektivt sätt att bekämpa både svartarbete och dåliga anställningsvillkor.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för en lag om införande av huvudentreprenörens ansvar
för arbets- och anställningsvillkor samt skatter och sociala avgifter för
underentreprenörer.

17.16
Tjänstledighet för att prova nytt arbete
GS avd 7, Skaraborg
Många medlemmar vantrivs idag på sina arbetsplatser men vågar inte säga
upp sin anställning och förlora sin trygghet för att pröva något nytt osäkert arbete.
För att uppmuntra medlemmar till variation i arbetslivet och ett ökat
engagemang vore det önskvärt att kunna få möjlighet till att vara tjänstledig, förslagsvis sex månader för att pröva annat arbete.
Vi föreslår kongressen att besluta
att LO verkar för rätt till tjänstledighet för att prova annat arbete under sex
månader.

17.17
Tjänstledighet för att prova annat arbete
Industrifacket Metall avd 2, Norrbotten
I takt med att trygghetssystemen urholkas och klassklyftorna växer, blir det
allt svårare att ta ett steg i den egna utvecklingen. Akademiker, tjänstemän
och de som arbetar inom stat och kommun har i regel frikostiga möjligheter
till tjänstledighet för att pröva ett nytt arbete. Många LO-medlemmar har
som regel ingen möjlighet till tjänstledighet för att pröva ett nytt arbete.
Om rätten till tjänstledighet för att prova annat arbete införs skulle
detta öka möjligheterna till personlig utveckling för våra medlemmar, och
en bättre matchning på svensk arbetsmarknad.
Vi föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för
att LO-medlemmar får rätt till sex månaders tjänstledighet för att pröva
ett nytt arbete.
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17.18
Tjänstledighet
GS avd 2, Östra Skåne/Blekinge
Rätten att få tjänstledighet i jobbet är idag relativt begränsad, inte minst
för arbetstagare inom LO-kollektivet.
Idag kan en anställd begära tjänstledighet max sex månader om han
tänkter bedriva näringsverksamhet. Kravet är att denna inte konkurrerar
med den nuvarande arbetsgivaren.
Möjlighet till tjänstledighet gäller också för studier.
Vidare finns möjlighet till tjänstledighet där den anställde på grund av
sjukdom eller arbetsrelaterad skada inte kan erbjudas något arbete på sin
ordinarie arbetsplats utan erbjuds arbete på annat företag mer anpassat till
sin sjukdom/arbetsskada. Denna möjlighet är relaterad till Försäkringskassan i syfte att skapa rehabiliteringsplatser på andra företag med ersättning
från kassan.
Detta är bra men långt ifrån tillräckligt. Vi vill därför komplettera ovanstående områden med en generell rätt till tidsbegränsad tjänstledighet för
att kunna prova annat arbete.
Vi anser att en generell rätt att tidsbegränsat vara tjänstledig för att prova
ett annat arbete skulle innebära ett flertal fördelar för såväl arbetsgivare,
samhälle samt inte minst för individen själv. Vi vill nämna några:
Ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Fler skulle våga ta steget och prova
något annat arbete utan att riskera förlora intjänad anställningstrygghet.
Anpassning/rehabilitering. Genom att individen ges möjlighet att ta egna
initiativ till att byta arbete innan större problem uppstår, skulle anpassnings- och rehabiliteringsprocesser kunna förkortas eller i många fall helt
undvikas om individen får ett annat, mer lämpligt arbete och kan prova
detta utan att säga upp sig direkt.
Ungdomar skulle ges möjlighet till arbete. Genom att bryta upp en stereotyp och trög arbetsmarknad där etablerade arbetstagare lättare skulle våga
byta jobb, skulle det skapas ”luckor” vid tjänstledigheter, där arbetsgivare
(och samhälle) skulle göra det möjligt för till exempel unga människor att
få in en fot på arbetsmarknaden.
Rätt kompetens i företagen. Genom den ökade rörligheten skulle företagens möjligheter att hitta rätt kompetens för sin verksamhet avsevärt
kunna underlättas.
Individen. Ökade möjligheter att påverka sin situation i arbetslivet. Bättre
hälsa och arbetstillfredsställelse. Större trygghet vid byte av arbetsgivare.
Större chans till rätt man/kvinna på rätt plats.
Vi hemställer om
att LO-kongressen beslutar att arbeta för en lag som tillåter tjänstledighet
för att prova på ett annat arbete.
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17.19
7–7-schema
Transportarbetareförbundet avd 26, Luleå
Vi ser ett problem i Kiruna och Gällivare/Malmberget där gruvorna är i
stort behov av arbetskraft och även i Pajala där nya gruvor håller på att
öppnas med ett stort behov av nya arbetstagare. Gruvorterna håller på att
bli Sveriges ”oljeplattformar” där arbetstagarna bor i en del av landet och
veckopendlar till sin arbetsplats, bor i husvagnar och baracker och jobbar
sju dagar och är lediga sju.
Det är inget nytt med arbetstagare som veckopendlar vid stora bro-, tunnel-, bygg- och järnvägsprojekt, men det vi ser på ovan nämnda orter är att
arbetet kommer att hålla på i åratal, och att jobba 10–12 timmar sju nätter i
rad, som möjliggörs av olika kollektivavtal, kan inte vara ett hållbart arbetssätt under en längre tid ur hälsosynpunkt.
En liten ort som Pajala räknar med att det blir en stor inflyttning när ett
så stort projekt som gruvetableringen startas. Men med hjälp av 7–7-scheman kommer huvuddelen av arbetarna att vara skrivna någon annanstans
och betala skatt på annan ort än Pajala.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO får i uppdrag att se över lagarna och ge lagstiftarna ett förslag så att
det inte är möjligt att ha ett permanent jobb enligt ovan.

17.20
Bemanningsföretag
Industrifacket Metall avd 2, Norrbotten
IF Metalls grundläggande inställning är att vi ska sträva efter fasta anställningar. Detta ger arbetstagare en tryggare ställning i arbetslivet. I dag tar
företagen in bemanningsföretag i stället för att anställa folk. Det måste finnas lokala avtal och regler innan man tar in dessa. Företaget ska inte kunna
ta in bemanningsföretag om det inte finns en lokal överenskommelse.
Vi föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för
att arbetsgivare inte får ta in bemanningsföretag om det inte finns en lokal
överenskommelse.

17.21
Rättstvisters handläggning vid obestånd
Byggnadsarbetareförbundet Stockholm–Gotland
Våra medlemmar hamnar allt för ofta i ekonomiskt trångmål i lönetvister,
där den rättsliga processen drar ut på tiden.
Ett vanligt scenario är att ställföreträdaren gör sig oanträffbar. Det är
inte allt för ovanligt att våra medlemmar får vänta på ett rättsligt avgörande,
i form av ett konkursbeslut med utbetalning av lönegaranti som följd, i mer
än sex månader.
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Det rättsprocessen innebär är, att tiden från att lönekravet framställs
av den fackliga organisationen till att obeståndet fastställs med en konkurs
som följd, tar alldeles för lång tid.
Det som ofta händer är att företagets företrädare underlåter sig att träda
i förhandling. Vi blir då tvingade att via delgivningsman, delge bolaget en
betalningsanmaning enligt 2 kap. 9 § konkurslagen. Om företaget ändå inte
går att delge, så får vi i sista hand via kungörelse att delge företaget och då
har det passerat ett antal månader.
När betalningsanmaningen till slut nått bolaget ska man ha en tid på sig
att reglera eller bestrida kravet. Om ärendet ska vidare till domstol, ska en
ny delgivning ske för att kalla bolaget, vilket gör att tiden ytterligare går. Vi
lever i ett rättssamhälle och alla ska få möjlighet att göra rätt för sig, men
det drabbar våra medlemmar hårt.
Under denna tid innehar den anställde en anställning och ska sägas upp
av arbetsgivaren om företaget har arbetsbrist. Om den anställde väljer att
säga upp sig själv, och gå på a-kassa, förlorar denne minst 20 procent av ersättningen och det är företaget som försatt den anställde i situationen och
inte denne själv. Lagstiftarens mening är ju att det är lönegarantin som skall
täcka denna förlust. Om den anställde väljer att kvarstå i anställningen och
kräva lön av företaget har denne en anställning. Det går därigenom inte att
få a-kassa, eller socialbidrag, då det är arbetsgivaren som ska betala lön. Ett
moment 22 har uppstått.
Det som skulle kunna lösa detta är om lagen ändrades så att domstolen
kunde fatta ett interimistiskt beslut om kunkurs. Detta med möjligheten
att häva konkursen om ett begärande om hävande inkommer, efter en retroaktiv delgivning av beslutet.
Vi föreslår
att LOs styrelse får i uppdrag att utreda möjligheten till att göra ändringar
i konkurslagstiftningen i motionens anda.

17.22
Stoppa dumpningen av löne- och livsvillkor
Transportarbetareförbundet avd 20, Jönköping
EUs öppna arbetsmarknad har fått stora negativa konsekvenser för fackföreningsrörelsen, inte minst inom transport- och byggbranschen. Utländska
företag/bemanningsföretag som bedriver verksamhet i Sverige medverkar
aktivt till både social- och lönedumpning. Vi ser att det finns stor risk att
denna öppna arbetsmarknad är på väg att rasera mycket av vad vi i arbetarrörelsen kämpat för under 100 år. Det vill säga, den riskerar att urholka våra
kollektivavtal som vi med styrka och solidaritet förhandlat fram.
Vi ser hur arbetskraft från våra baltiska länder ofta lever under slavliknande förhållanden här i Sverige. Förarna bor till exempel i sina lastbilshytter eller i någon form av baracker i flera månader i sträck utan att få
komma hem till sina familjer. Oftast har de bara råd med att livnära sig på
soppa! Är detta något vi i fackföreningsrörelsen och Sverige tyst accepterar?
Det finns regler gällande cabotagetrafik, tillfälliga inrikestransporter,
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men en bristande tillsyn av den kontrollerande myndigheten gör att det
praktiskt taget är fritt fram för utländska åkare att bedriva verksamhet i
Sverige. Detta medför en osund konkurrens och i längden en fara för svenska
arbetstagare/Transportmedlemmar att mista sina jobb.
De här frågorna tar chaufförerna ständigt upp till diskussion när vi är
ute och söker upp medlemmar på deras arbets- och rastplatser. De undrar
varför vi inte gör något åt problemen. Det är ju chaufförernas jobb som står
på spel! Dagens situation skapar grogrund för den främlingsfientlighet som
hjälpte Sverigedemokraterna att ta sig in i Riksdagen vid senaste valet och
Transportarnas frågor är befogade. Låt oss vara självkritiska och medge att
vi inte har agerat som vi borde. Vi såg vad som komma skulle, men protesterade inte tillräckligt kraftfullt mot EUs öppna arbetsmarknad och dess
konsekvenser för våra medlemmar.
Nu är det hög tid för oss att agera. Redan idag finns ett EU-direktiv som
Sveriges regering skulle kunna anta för att minimera dessa problem och
förhindra social- och lönedumpning. Det kallas EU direktiv 2088/104/EG
och gäller arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag.
I Holland har man redan infört en lag, 2007–2008 30896A som reglerar
anställningsförhållandena i åkerier. I artikel 2.11 kan man läsa: ”Åkaren är
förbjuden att vid tillhandahållande av transporter använda sig av tjänster
från lastbilsförare som inte är anställda av honom.” Åkare som bryter mot
denna lag, som innebär att även kollektivavtalet är lagstadgat, bestraffas
med böter eller indraget trafiktillstånd!
OECDs modellskatteavtal skulle även förhindra både social- och lönedumpning. Avtalet innebär:
Anmälningsskyldighet för de företag som hyr in bemanning från utlandet. Anmälningsskyldigheten gäller även för de inhyrda arbetstagarna, och
det är det inhyrande företaget som ansvarar för detta. Det är även uppdragsgivarens skyldighet att ta ut skatt.
Redskapen finns alltså. Nu gäller det att Transport och LO med kraft
påverkar Sveriges regering att anta sådana EU-direktiv, lagar och avtal som
kan motverka lönedumpning och säkerställa sunda marknadsvillkor i åkeribranschen.
Vi föreslår
att LO agerar mot social dumpning i åkeribranschen med utgångspunkt
från de förslag som beskrivits ovan.
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Utlåtande
Motionerna 17.12–17.22, 17.4 andra att-satsen samt 17.1
femte att-satsen
17.12
att tidsfristerna i förmånsrättslagen förlängs samt
att maxbeloppet för lönegaranti höjs i förmånsrättslagen.
17.13
att anställda med kollektivavtal ska ha rätt att ta ut den femte semesterveckan i timmar.
17.14
att LO verkar för att arbetsgivaren enligt lag ska förse de anställda med lönespecifikationer i samband med lön.
17.15
att LO ska verka för en lag om införande av huvudentreprenörens ansvar för arbets- och
anställningsvillkor samt skatter och sociala avgifter för underentreprenörer.
17.16
att LO verkar för rätt till tjänstledighet för att prova annat arbete under sex månader.
17.17
att LO-medlemmar får rätt till sex månaders tjänstledighet för att pröva ett nytt arbete.
17.18
att LO-kongressen beslutar att arbeta för en lag som tillåter tjänstledighet för att prova
på ett annat arbete.
17.19
att LO får i uppdrag att se över lagarna och ge lagstiftarna ett förslag så att det inte är
möjligt att ha ett permanent jobb enligt ovan.
17.20
att arbetsgivare inte får ta in bemanningsföretag om det inte finns en lokal överenskommelse.
17.21
att LOs styrelse får i uppdrag att utreda möjligheten till att göra ändringar i konkurslagstiftningen i motionens anda.
17.22
att LO agerar mot social dumpning i åkeribranschen med utgångspunkt från de förslag
som beskrivits ovan.
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17.4 andra att-satsen
att LO ska verka för att visstidsanställda inte ska diskrimineras med avseende på lön
eller arbetsvillkor jämfört med tillsvidareanställda.
17.1 femte att-satsen
att LO verkar för att huvudentreprenörsansvar införs för de företag som är etablerade i
Sverige och som anlitar bemanningsföretag utanför EU/ESS.
I motionerna 17.12 och 17.21 uppmärksammas problemen med att anställda inte får
samtliga löne- och ersättningsfordringar ersatta av den statliga lönegarantin. 2007
tillsattes en utredning med uppdrag att se över förfarandet vid konkurs och företagsrekonstruktion, inom ramen för ett samlat insolvensförfarande. Utredningen föreslog
2010 en lagstiftning i en och samma lag, en ny insolvenslag. Regeringen har dock ännu
inte kommit med något lagförslag, med anledning av utredningens förslag. Vilka konsekvenserna för lönefordringar inom ramen för förmånsrättslagen och lönegarantilagen
som kan bli i den nya lagstiftningen är oklart. LO-kongressen 2004 beslutade att verka
för en lönegaranti på minst sex basbelopp. LO anser att lönegarantin ska utgöra ett
fullgott skydd för de anställda vid konkurser.
I motion 17.13 föreslår motionären att den femte semesterveckan ska kunna tas ut i
timmar, för att på så sätt skapa ett humanare, flexiblare arbetsliv, med ökad personlig
frihet, och att denna förmån ska riktas till anställda som omfattas av kollektivavtal.
Den nuvarande semesterlagen trädde i kraft 1978. I och med detta förlängdes
semestern till fem veckor. Lagstiftningen har alltid byggt på tanken att semester är en
längre sammanhållande ledighet från arbetet med bibehållen lön. Semesterledigheten
syftar till att ge de anställda möjlighet till vila och rekreation. Vid flera LO- och förbundskongresser har det diskuterats om möjligheten att ta ut delar av semestern i
kortare ledigheter, till exempel i halvdagar eller i ledighet per timme. Generellt sett har
dessa diskussioner hamnat i samma slutsats, nämligen att risken är att semestern inte
används till rekreation och vila. Risken är att arbetsgivaren utövar ett större inflytande
över semesterförläggningen och att den anställde hamnar i ett underläge i sådana
situationer. Det är styrelsens uppfattning att den typen av korta ledigheter istället ska
framförhandlas i kollektivavtalen som permissionsförmån, arbetstidsförkortningsavtal,
flextid, etc.
Motion 17.14 behandlar frågan om arbetsgivares skyldighet att utge lönespecifikation. Frågan är av stor betydelse och styrelsen instämmer till fullo i motionärernas
skrivningar. I de flesta kollektivavtal finns frågan reglerad om än inte i alla. Men det är
av stor vikt att skyldigheten lagregleras, eftersom riskerna för arbetstagare är större
om man arbetar i ett företag utan kollektivavtal. Styrelsen delar inte motionärernas
uppfattning att regleringen ska finnas i LAS, det riktiga är istället i skattelagstiftningen.
Skyldigheten måste innebära att lönespecifikation ska utges till arbetstagarna varje
månad.
I LO-rapporten ”När arbetskraftskostnaderna pressar priset” genomlystes tre stora
infrastrukturprojekt. I rapporten visades att huvudentreprenörerna använde sig av
en lång rad underentreprenörer. Inte sällan var det fråga om långa kedjor av underentreprenörer. Efter varje upphandling flyttas ansvaret, för att lagar och kollektivavtal
efterlevs, neråt i kedjan. Att fullgöra det fackliga uppdraget, träffa kollektivavtal och
säkerställa dess efterlevnad, försvåras avsevärt. Förhållandena på de tre infrastruk-
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turprojekt som behandlades i rapporten tycks vara signifikativa för stora delar av byggoch entreprenadbranschen.
Som beskrivet i motion 17.15 har frågan om huvudentreprenörens ansvar diskuterats
på europeisk nivå under lång tid. I vissa länder har bestämmelser om entreprenörsansvar införts, exempelvis Tyskland, Holland och Österrike. Norge införde entreprenörsansvar i januari 2010.
I motionerna 17.15 samt 17.1 femte att-satsen föreslås att LO ges i uppdrag att verka
för en lag om införande av huvudentreprenörens ansvar för arbets- och anställningsvillkor samt skatter och sociala avgifter för underentreprenörer. Grunden för kravet är
att löne- och anställningsvillkoren försämras längre ner i kedjan. Likaså framhålls att
de långa kedjorna av underentreprenörer medför en förlust för samhället, eftersom
skatt och sociala avgifter inte betalas. Styrelsen delar motionärernas uppfattning. LO
har också drivit kravet om att huvudentreprenörers ansvar bör införas i Sverige. Bland
de länder där huvudentreprenörsansvar införts förekommer olika regleringsmetoder.
Vilken metod som är lämpligast för svenska förhållanden bör utformas i nära samarbete med de förbund som är aktiva inom bygg- och entreprenörsbranscherna. Styrelsen
stödjer inriktningen i motionerna.
Huvudregeln i svensk arbetsrätt är att frånvaro från arbetet betraktas som kontraktsbrott. Ytterst utgör olovlig frånvaro saklig grund för uppsägning. Det finns
dock en lång rad regler som ger arbetstagare rätt att vara ledig. Bestämmelser om
ledighet från arbetet finns i lag och kollektivavtal. Några av de lagarna som reglerar frånvaro från arbetet är Sjuklönelagen, Semesterlagen, Studieledighetslagen,
Föräldraledighetslagen och Lagen om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom
pröva på annat arbete. Men det finns ytterligare lagar som ger rätt till frånvaro från
arbetet. Ytterligare regler om ledighet kan återfinnas i förbundens kollektivavtal. Det
är exempelvis inte ovanligt att kollektivavtalen innehåller regler om permission, det
vill säga ledighet med bibehållen lön, vid nära anhörigs begravning. Frågan om generell rätt till tjänsteledighet eller alternativt rätt till tjänstledighet behandlades vid
LO-kongressen 2000 samt 2004. Vid den senare kongressen avslogs en motion avseende generell rätt till tjänstledighet medan en motion avseende rätt till tjänstledighet
för att prova på annat arbete ansågs besvarad.
I motionerna 17.16–17.18 lyfts återigen frågan om rätt till tjänstledighet för att pröva
på annat arbete. Grunden för motionerna tycks vara ett behov av större rörlighet, flexibilitet och ökad sysselsättning för ungdomar. Styrelsen har tidigare avvisat motioner
avseende generell rätt till tjänstledighet med risken för att antalet vikarieanställda blir
omfattande. Andelen visstidsanställda har ökat kraftigt under senare år. I avtalsrörelsen 2012 enades även LO-förbunden om att driva samordnade krav i syfte att minska
antalet visstidsanställda. Risken för att antalet visstidsanställda ökar med en rätt till
tjänstledighet för att pröva på annat arbete får anses överhängande. I den mån en rätt
till tjänstledighet för att pröva på annat arbete bör inrättas anser styrelsen att detta
ska hanteras i kommande avtalsförhandlingar, antingen på förbundsnivå eller i samordnade förbundsförhandlingar. Styrelsen anser mot denna bakgrund att motionerna
17.16–17.18 ska anses besvarade.
I motion 17.19 beskrivs problemet med långa sammanhängande arbetspass, som ger
motsvarande långa och sammanhängande ledigheter, vilket bland annat främjar och/
eller orsakas av situationen där arbetskraften är bosatt på annan ort än där arbetet
utförs. Motionären pekar bland annat på de hälsoproblem som uppkommer i samband
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med långa arbetspass över längre tidsperioder. Arbetstidslagen är en skyddslag som
kommit till för att skydda arbetstagarna från att vara i tjänst alltför länge utan välbehövlig vila och återhämtning.
Arbetstidslagen innehåller inga direkta regler om arbetstidens förläggning, det
vill säga när under dygnet eller veckan som arbetet ska utföras. Den föreskriver
endast vissa avbrott i arbetet. Lagens regler om arbetstidens längd och förläggning
är dispositiva vilket innebär att den kan ges annat innehåll genom kollektivavtal.
Kollektivavtalen, inom LO-förbundens områden, innehåller regler som kompletterar
eller ersätter arbetstidslagen. Det är styrelsens uppfattning att de problem som motionären pekar på när det gäller arbetstidens förläggning företrädesvis löses genom kollektivavtal mellan parterna för den aktuella situationen.
MBL § 38 ålägger arbetsgivaren en förhandlingsskyldighet när han använder utomstående arbetskraft. Denna möjlighet kan användas effektivare i det lokala förhandlingsarbetet genom att exempelvis kräva tydligare klargöranden från arbetsgivaren
om inhyrningen. Det finns således redan möjlighet till lokal överenskommelse vid anlitande av bemanningsföretag.
I motionen 17.20 föreslås att anlitandet av bemanningsföretag ska villkoras på
sådant sätt att en lokal överenskommelse måste vara på plats innan ett utomstående
bemanningsföretag anlitas. Styrelsen anser att regler av den karaktär som föreslås i
motionen bör hanteras inom ramen för samordnade eller förbundsvisa förhandlingar. I
avtalsrörelsen 2010 infördes sådana regler rörande rätten att hyra in arbetskraft under
tiden då personer har företrädesrätt till återanställning. Styrelsen anser att frågan bör
hanteras inom ramen för kommande avtalsrörelser.
EUs inre marknad har medfört möjligheter för svenska företag och arbetstagare att
röra sig fritt över nationsgränserna, vilket är en viktig utveckling. LO och den europeiska fackföreningsrörelsen har historiskt stöttat denna utveckling, men det är inget förbehållslöst stöd. Ska den inre marknaden fortsätta att utvecklas, måste EUs politiska
institutioner skapa ett brett stöd för en fortsatt integration. Under senare år, inte minst
efter den uppmärksammade Lavaldomen, har EU-rätten fått en mer marknadsorienterad utveckling, vilket hotar en bred folklig uppslutning bakom EU-projektet. Fortsätter
EUs institutioner att systematiskt ordna de ekonomiska friheterna över grundläggande
fackliga rättigheter, riskerar de att undergräva medborgarnas förtroende för det
europeiska samarbetet. Risken är att en fortsatt utveckling av den inre marknaden blir
omöjlig.
Styrelsen kan aldrig acceptera en situation där den gemensamma marknaden blir
ett instrument för att åstadkomma konkurrens med löner och arbetsvillkor. En sådan
utveckling försvårar kraftigt för de fackliga organisationerna att fullgöra sitt huvudsakliga uppdrag, att säkerställa priset på arbete. I vissa branscher har läget blivit kritiskt.
Motion 17.22 handlar om att påverka beslutsfattare inom EU-systemet. Motionären vill
att relevant lagstiftning för att motverka lönekonkurrens antas på EU-nivå. Dessutom
ska Sveriges riksdag förmås att bättre använda det handlingsutrymme som finns
nationellt för att lagstifta. EUs bemanningsdirektiv håller för närvarande på att implementeras i Sverige. Direktivet skulle genomföras i medlemsstaterna senast i december
2011. När detta utlåtande skrivs finns ännu inte något formellt genomförandedatum i
Sverige. Riksdagen förväntas dock fatta beslut under vårriksdagen. LOs krav är att den
nya lagen ska garantera likabehandling av utländsk arbetskraft som hyrs ut av bemanningsföretag.
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I motionen 17.22 behandlas även frågan om anmälningsskyldighet. Det handlar om
att företag som tillfälligt bedriver verksamhet i Sverige ska vara skyldiga att anmäla
sin närvaro samt ha en behörig representant på plats i Sverige med vilken de fackliga
organisationerna kan förhandla om kollektivavtal. Detta är en prioriterad fråga för
LO. Efter påtryckningar från LO, TCO och Saco presenterade regeringen en utredning i
frågan sommaren 2011. Styrelsen menar att sanktioner ska kunna riktas, inte enbart
till företag som inte fullgjort anmälningsplikten, utan även till dem som anlitar dessa
utländska bolag.
I motion 17.22 föreslås även att en anmälningsplikt, vid anställning eller inhyrning
av enskilda arbetstagare från annat EU-land, bör inrättas. Ett sådant krav får dock
anses vara oförenligt med EU-rätten. Det svenska företaget är dock, i enlighet med § 38
MBL, tvunget att informera den arbetstagarorganisation i förhållande till vilken det är
bundet av kollektivavtal vid sådant arbete. Vad beträffar transportbranschen anser
LO att det är viktigt att den svenska regeringen motsätter sig fortsatt avreglering. De
gemensamma EU-reglerna kring cabotage, som gäller från den 14 maj 2010, är viktiga
för att skapa ordning på den europeiska transportmarknaden. Fokus bör de kommande
åren läggas på att implementera och säkerställa efterlevnaden av regelverket, vilket
inte sker idag. Att släppa cabotaget fritt skulle skapa en ohållbar konkurrenssituation
för de svenska åkeriföretagen och förstärka den osunda konkurrensen med löner och
arbetsvillkor på arbetsmarknaden för vägtransporter. LO-kongressen 2008 beslutade
att LO ska verka för att svenska kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad
enligt värdlandsprincipen.
I motion 17.4 andra att-satsen yrkar motionärerna att LO ska verka för att visstidsanställda inte ska diskrimineras med avseende på lön eller arbetsvillkor jämfört med
tillsvidareanställda. Styrelsen instämmer till fullo med motionens verklighetsbeskrivning och intentioner. Det är av yttersta vikt att förbunden ser till att kollektivavtalen
inte innehåller sämre/billigare regleringar för visstidsanställda. Styrelsen vill också
påminna om den sällan använda lagen mot diskriminering av deltid- och visstidsanställda. Den kan användas av förbunden som argument för framförda yrkanden i avtalsförhandlingar.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 17.1 femte att-satsen, 17.4 andra att-satsen, 17.12 och 17.14–17.15,
att anse motionerna 17.16–17.18 och 17.20–17.22 besvarade samt
att avslå motionerna 17.13 och 17.19.

I debatten deltog
Fredrik Ståhle, Livs
Ferenc Kovacs, IF Metall
Tina Thuresson, Livs
Tomas Karlsson, IF Metall
Lars Klang, Transport
Veli-Pekka Säikkälä, IF Metall
Johan Nyman, Transport
Sofie Rehnström, LO
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Följand förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande,
–– Fredrik Ståhe, Livs m.fl. yrkande om bifall över motion 17.18,
–– Lars Klang, Transports yrkande om bifall över motion 17.22,
––Veli-Pekka Säikkää, IF Metalls yrkande om bifall över styrelsens utlåtande
över motionerna 17.17 och 17.18,
––Thomas Karlsson, IF Metalls yrkande om bifall över motion 17.17

Beslut
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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Diskriminering
Motionerna 17.23–17.24
17.23
För ett demokratiskt och jämlikt samhälle
SEKO Stockholm
Vår fackliga styrka och slagkraft vilar på att ingen av våra medlemmar ska
kunna behandlas godtyckligt, orättvist eller sämre än någon annan medlem. Att tillåta att en medlem diskrimineras är att tillåta sämre villkor. Vi
kan aldrig acceptera diskriminering i någon form i arbetslivet. Tillåter vi
det försvagar vi hela den fackliga organisationen.
Diskriminering urholkar människovärdet och försvagar hela samhället.
Därför behöver ord som solidaritet, jämlikhet och frihet få komma till uttryck i vardagliga handlingar.
Mångfaldsbegreppet tar sin utgångpunkt i diskrimineringslagen. Lagen talar om att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell
läggning eller ålder.
Det är arbetsgivaren och de fackliga organisationerna som har huvudansvaret för att motverka och förebygga diskriminering i arbetslivet. Facket
har en särskilt viktig roll i bevakningen av skyddet mot diskriminering, inte
minst för våra medlemmar!
Diskrimineringslagen ställer även krav på att arbetsgivare ska främja
lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Ett antal av medlemsförbunden
i LO har inte avsnitt som behandlar diskrimineringslagstiftningen i sina
grundläggande fackliga utbildningar, vilket bör ordnas. Kongressen uppmanar förbundet att inkludera avsnitt i främlingsfientlighet samt diskrimineringslagstiftningen i sina grundläggande fackliga utbildningar.
Enligt diskrimineringslagen får inte arbetsgivare diskriminera eller trakassera en anställd. Det är också förbjudet att utsätta en anställd för repressalier, det vill säga negativa följder av att personen har påtalat eller anmält
diskriminering.
Arbetsgivaren och den facklig organisationen ska samverka om så kallade aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter. Det ska ske genom
att inrätta ”Mångfaldsplaner eller planer för lika behandling” på arbetsplatsen.
I valrörelsen initierade LO och SFU ett arbete om Sverigedemokraternas främlingsfientlighet, detta bör nu utvecklas i en omfattande kampanj
från LOs sida.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska uppmuntra sina förbund att inkludera diskrimineringslagstiftningen i sina grundläggande fackliga utbildningar (Behandlas under
punkt 13.3.5),
att LO ska uppmuntra sina förbund att driva fram aktiva åtgärder genom
mångfaldsplaner eller planer för lika behandling på arbetsplatser
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att LO genomför en omfattande kampanj under kongressperioden mot diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. (Behandlas under punkt
13.5.2.)

17.24
Vår människosyn
Byggnadsarbetareförbundet Väst
LO och ABF använder sig av samma idétext för att ge sin bild av vår människosyn. Så här börjar den:
Vår människosyn innebär att varje människa är lika mycket värd, oavsett
social tillhörighet, etniskt ursprung, hudfärg, kön eller ålder. Varje människa
är en unik, tänkande och reflekterande varelse. Det innebär att människan
är en resurs som har förmågan och viljan att växa och utvecklas samt viljan
att påverka och ta ansvar.
Vi anser dock att sexuell läggning borde finnas med i texten.
Vi föreslår
att första textraden ändras till: Vår människosyn innebär att varje människa är lika mycket värd, oavsett social tillhörighet, etniskt ursprung,
hudfärg, sexuell läggning, kön eller ålder.

Utlåtande
Motionerna 17.23 andra att-satsen samt 17.24
17.23 andra att-satsen
att LO ska uppmuntra sina förbund att driva fram aktiva åtgärder genom mångfaldsplaner eller planer för lika behandling på arbetsplatser.
17.24
att första textraden ändras till: Vår människosyn innebär att varje människa är lika
mycket värd, oavsett social tillhörighet, etniskt ursprung, hudfärg, sexuell läggning,
kön eller ålder.
Diskriminering i arbetslivet gör att många människor far illa. Diskriminering leder
också till ojämlikhet och till att vissa grupper får fördelar och vinster, medan andra
grupper missgynnas och förlorar. Likabehandling, eller icke-diskriminering på arbetsplatsen, är en central facklig fråga. Vår fackliga styrka och slagkraft vilar på att ingen
av våra medlemmar ska kunna behandlas godtyckligt, orättvist eller sämre än någon
annan medlem. Utifrån vår grundsyn, om allas lika värde och rätt, är det självklart för
oss att säga nej till diskriminering, kränkningar och trakasserier. Det är också självklart att aktivt försöka förändra ett ojämlikt samhälle och en ojämlik arbetsmarknad.
Vårt fackliga arbete har en avgörande betydelse för att rättvisa och demokrati utvecklas i arbetslivet och i samhället. I det fackliga arbetet har alla medlemmar lika värde.
Detta är grunden för det jämlika medlemskapets princip och det lämnar inte utrymme
för någon slags diskriminering.
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Motion 17.23 tar upp det delade ansvaret mellan arbetsgivaren och den fackliga organisationen för att förebygga och motverka diskriminering i arbetslivet. Motionären
framhåller diskrimineringslagstiftningens krav på att arbetsgivaren och den fackliga
organisationen ska samverka om så kallade aktiva åtgärder, för att främja lika rättigheter och möjligheter. Motionären förespråkar att detta ska ske genom upprättande
av en skriftlig plan för att underlätta ett planmässigt och målinriktat arbete. Utifrån
detta yrkar motionären, i motionens andra att-sats, att LO ska uppmuntra sina medlemsförbund att driva fram aktiva åtgärder genom mångfaldsplaner eller planer för lika
behandling på sina arbetsplatser. Det är något som styrelsen anser är av yttersta vikt
för att det ska ske ett förebyggande arbete mot diskriminering på arbetsplatserna.
Motion 17.24 tar upp att LO och ABF använder sig av samma idétext när det gäller arbetarrörelsens människosyn och att sexuell läggning saknas i den texten.
Motionären vill att detta läggs till. Det är svårt att veta vilka/vilket dokument motionären refererar till, eftersom motionären inte gör någon hänvisning till vare sig dokument
eller sammanhang, men det torde vara dokument producerade av LO. Styrelsen delar
motionärens uppfattning om att sexuell läggning självklart också ska ingå i texten.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 17.23 andra att-satsen och 17.24.

I debatten deltog
Oskar Larsson, Elektrikerna
Thomas Sandgren, Elektrikerna
My Billstam, LO
Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande,
––Thomas Sandgren, Elektrikernas yrkande om avslag över motion 17.24.

Beslut
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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Arbetstidsfrågor
Motion 17.25–17.31
17.25
Semester
Byggnadsarbetareförbundet Skåne
Byggnadsarbetaryrket är tungt och krävande, därför behöver man en längre
tid av återhämtning.
Vi föreslår
att LO arbetar för att utöka antalet semesterdagar till 30 dagar.

17.26
Ohälsa vid oregelbundna arbetstider
GS avd 7, Skaraborg
Fler och fler arbetar oregelbundna arbetstider.
Ett flertal rapporter visar att människan inte mår bra av att arbeta sena
kvällar och nätter. Vi vet att när dygnsrytmen ändras mår kroppen inte bra,
risken för olyckor och sjukdomar ökar.
Även det sociala livet försämras, att få ihop familjens livspussel i en mer
stressande värld skapar en omöjlig livssituation.
Vi föreslår kongressen
att LO verkar för att förkorta arbetstiden för arbete med oregelbunden arbetstid, för att möta den ohälsa som den skapar.

17.27
Möjlighet för äldre att jobba kvar utan att ta ut ”Förtida pensionsuttag”
Pappersindustriarbetareförbundet avd 94, Lessebo
När man närmar sig pensionsåldern, kan det vara svårt att klara arbetstempo, nattskift och andra arbetsbelastningar. Ett sätt att klara det vore
en nertrappning av arbetstiden utan att ta på sig ekonomiska belastningar
i större utsträckning. För både individen och samhället vore det en vinst.
Kravet på individen att klara ett ordinarie jobb trots kravet på ökad
närvarotid i form av högre pensionsålder och hårdare sjuknärvarokrav från
samhället gör att man inte mår bra. Kan man då trappa ner på ett smidigt
sätt, utan att förlora för mycket ekonomiskt, ställer man upp på samhällets
krav på längre tid i arbetslivet och alla tjänar på det.
Vi föreslår
att där det är möjligt ska individen kunna erbjudas ett lättare jobb, detta i
större utsträckning än idag, utan större ekonomiska påfrestningar
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att om man måste trappa ner närvarotiden ska arbetsgivaren bidra med
halva den ekonomiska förlusten fram till dess att individen lämnar arbetsplatsen för gott.

17.28
Lagstadgad veckoarbetstid
Byggnadsarbetareförbundet
Fackföreningsrörelsens medlemmar har på senare år fått se hur det kollektiva
ersatts genom politiska beslut till individualistiskt tänkande. Flera tidigare
kollektiva lösningar har ersatts med fria val av till exempel elleverantörer,
vilket har inneburit högre kostnader för våra medlemmar. Alla nya egna
val tar lång tid att sätta sig in i hur det fungerar och vilka villkor som gäller.
Bland LOs medlemmar tror 27 procent att de inte orkar jobba till 65-årsdagen.
För 100 år sedan stod det 8 timmars arbetsdag på LOs affischer och för
nästan 40 år sedan blev 40-timmarsveckan lag. Statistiken ropar sedan länge
till oss att arbetslinjen är naken. Istället för att glädjas åt denna utveckling
blir svaret från såväl S som M; arbeta mer, producera mer, köp mer, mer tillväxt! Dessa krav på ständigt ökad arbetsinsats stressar inte bara människor
utan även planeten vi bor på.
Vi föreslår att LO får i uppdrag
att under kongressperioden aktivt verka för en sänkt veckoarbetstid
att det gemensamma målet ska vara en lagstadgad veckoarbetstid på 36 timmar per vecka.

17.29
Inflytande över fritiden
Industrifacket Metall avd 2, Norrbotten
På flera företag är övertidsarbete frekvent använt för att klara av arbetet.
Möjligheten att beordra övertid används på ett sätt som av medlemmarna
uppfattas som ett missbruk. Att flera dagar i veckan beordras att arbeta
övertid, och få vetskap om detta sent på dagen, innebär en stark psykisk
påfrestning. När medlemmarna går till arbetet vet de aldrig på förhand när
arbetsdagen ska ta slut. Det medför att medlemmar är livegna.
Även om ytterligare begränsningar skulle upprättas vad gäller antalet
timmar per månad eller år som övertidsarbete kan ske, så skulle grundproblemet bestå. Grundproblematiken är den extremt sneda maktfördelningen
som råder.
Vår ståndpunkt är att arbetarens behov av rekreation och fritid bör väga
tyngre än arbetsgivarens behov av övertid.
Vi föreslår LO-kongressen besluta
att LO arbetar för att ge medlemmar större bestämmanderätt över de timmar som ligger utanför ordinarie arbetstid.
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17.30
Anpassad arbetstid för funktionshindrade medlemmar
Industrifacket Metall avd 10, Dalarna
I dagens Sverige upplever vi en stress och en sjukfrånvaro inom arbetslivet som är en stor kostnad för företagen samt är ohälsosamt för individen.
Om man sänker arbetstiden med bibehållen lön till sex timmar kommer
arbetsgivaren att få en personalstyrka med effektivitet samt minskad sjukfrånvaro. Individen får färre sjukdagar samt blir mer effektiv under den
kortare arbetstiden.
Tanken med Samhall är ju att få ut individer på den öppna arbetsmarknaden och vi är helt övertygade om att rehabiliteringen kommer att gå
fortare med kortare arbetstid. Slussningen genom Samhall kommer att gå
fortare och fler funktionshindrade får möjlighet att prova en anställning
via Samhall och bli påklädd med kunskaper och praktiskt handlag för att
möta kraven ute på den öppna arbetsmarknaden. Medarbetaren har sedan
att välja på att gå upp till åtta timmar eller bibehålla sex timmars arbetsdag vid en anställning av en utomstående arbetsgivare. Hela samhället, men
framför allt medarbetaren, skulle tjäna på en sådan reform.
Vi föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för
att övriga anställda med kortare arbetstid ska anpassas procentuellt tidsmässigt efter den nya heltiden,
att detta körs som ett pilotprojekt under två år,
att om det faller väl ut göra det permanent samt
att vi följer den vanliga löneutvecklingen, med löneökningar som arbetsmarknadens parter kommer överens om.

17.31
Ge deltidsarbetare samma övertidsersättning som heltidsarbetare
GS avd 2, Östra Skåne/Blekinge
Kommunal och Handels har under många år drivit frågan ”allas rätt till
heltidsarbete” och har vunnit både politiskt som fackligt medhåll för uppfattningen.
Idag är slogan ”Heltid en rättighet och deltid en möjlighet”.
Idag har de som arbetar deltid enbart mertidsersättning för den arbetstid
som ligger utanför arbetstidsschemat, 25 procent på timlönen erhåller de
som arbetar på GS Civilavtal. Detta gäller på alla timmarna fram till heltiden. Enda gången som deltidsarbetarna erhåller högre procenttal är när arbetstidsmåttet uppnår heltid per dag. Rent matematiskt innebär det för en
deltidsarbetare att personen måste arbeta lika många timmar till utöver sin
tjänstgöringsgrad med bara 25 procent extra ersättning. Det blir ännu mer
abstrakt när en deltidsarbetare går in på sin fritid (ledig dag) och bara erhåller 25 procent i övertidstillägg. Vår uppfattning är att begäran om övertid
(mertid) på fritiden eller efter deltidsarbetarens ordinarie arbetstid ska betraktas med samma övertidsberäkning vare sig man arbetar hel- eller deltid.
Vi tror också att regelverket motverkar deltidsarbetares möjligheter till
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heltidsanställning eftersom den extra kostnaden för mertiden är lägre än
vad en heltidsarbetare kostar. Regelverk skapar då indirekt konjunkturanpassad arbetstid och kan jämställas med bemanningsföretagens verksamhet.
Som ytterligare lök på laxen har många av de som deltidsarbetar, inte
själva valt arbetstiden och man kan även betrakta frågan ur ett jämställdhetsperspektiv.
Vi förelår
att LO-kongressen beslutar att arbeta politiskt för att § 10 i Arbetstidslagen
tas bort.

Utlåtande
Motionerna 17.25–17.31, 17.4 tredje att-satsen samt 16.32
tredje att-satsen
17.25
att LO arbetar för att utöka antalet semesterdagar till 30 dagar.
17.26
att LO verkar för att förkorta arbetstiden för arbete med oregelbunden arbetstid, för att
möta den ohälsa som den skapar.
17.27
att där det är möjligt ska individen kunna erbjudas ett lättare jobb, detta i större
utsträckning än idag, utan större ekonomiska påfrestningar
att om man måste trappa ner närvarotiden ska arbetsgivaren bidra med halva den ekonomiska förlusten fram till dess att individen lämnar arbetsplatsen för gott.
17.28
att under kongressperioden aktivt verka för en sänkt veckoarbetstid
att det gemensamma målet ska vara en lagstadgad veckoarbetstid på 36 timmar per
vecka.
17.29
att LO arbetar för att ge medlemmar större bestämmanderätt över de timmar som ligger
utanför ordinarie arbetstid.
17.30
att övriga anställda med kortare arbetstid ska anpassas procentuellt tidsmässigt efter
den nya heltiden,
att detta körs som ett pilotprojekt under två år,
att om det faller väl ut göra det permanent samt
att vi följer den vanliga löneutvecklingen, med löneökningar som arbetsmarknadens
parter kommer överens om.
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17.31
att LO-kongressen beslutar att arbeta politiskt för att § 10 i Arbetstidslagen tas bort.
17.4 tredje att-satsen
att LO ska verka för att heltid ska vara en rättighet och att deltid ska vara en möjlighet.
16.32 tredje att-satsen
att LO verkar för sex timmars arbetsdag.
I motion 17.25 föreslås att LO arbetar för att utöka antalet semesterdagar till 30 dagar,
och i motion 17.26 föreslås att LO verkar för att förkorta arbetstiden för arbete med oregelbunden arbetstid, för att möta den ohälsa den skapar.
Under 1900-talet och in i 2000-talet har beslut om sänkning av pensionsåldern, införandet av femdagarsveckan, förlängd semester, föräldra- och studieledighet, förkortad
arbetstid för skiftarbetare, förkortad årsarbetstid med tidbanker, med mera, i hög grad
minskat arbetstiden och samtidigt har produktiviteten successivt ökat. De historiskt
dominerande skälen till krav på olika former av förkortad arbetstid är förbättrad hälsa,
ett rikare socialt och kulturellt liv, ökat umgänge med familj och vänner och välbehövlig
vila och rekreation.
Den ekonomiska välfärden avgörs av arbetsmängden och produktiviteten. Det vill
säga, hur mycket vi arbetar och vilket värde vårt arbete skapar. Den fackliga kampen
kommer alltid att handla om fördelningen av samhällets ökade tillväxt i reala löner och
kortare arbetstid. Det är alltså en fråga om hur produktivitetsökningen fördelas. Men
valet mellan kortare arbetstid och ökade materiella resurser är nästan ett omöjligt val.
Vi vill ha bägge delarna. Ser man förhållandet över en längre tid, kan man konstatera
att den materiella standarden ökat och arbetstiden blivit kortare.
Det ligger en motsättning i frågan om arbetstiden; vi vill jobba mycket för att ha råd
med vår materiella välfärd, samtidigt som vi vill vara lediga för vårt psykiska och fysiska välbefinnande. Men en arbetstidsförkortning måste alltid betalas på något sätt. En
förkortning av arbetstiden, med exempelvis två timmar i veckan, motsvarar fem procent
av det reala löneökningsutrymmet, om kostnaderna för uteblivna skatteintäkter räknas
in. Dessutom kommer den service som samhället tillhandahåller i form av dagis, sjukhus, skolor och äldrevård, att minska med fem procent eftersom personalen där arbetar
två timmar mindre i veckan. Då är valet att antingen acceptera en i motsvarande grad
minskad offentlig service eller höja skatterna. Slutsatsen av detta är inte att arbetstidsförkortningar alltid är felaktiga. Tvärtom visar vår fackliga historia att LO återkommande rest kravet om en kortare arbetstid. Detta kommer även att gälla framöver. Det
gäller bara att försöka genomföra kraven vid rätt tillfälle och i lämplig omfattning.
I motion 17.29 föreslås att LO arbetar för att ge medlemmar större bestämmanderätt
över de timmar som ligger utanför ordinarie arbetstid. Motionären pekar på problemet
med att man på flera företag frekvent använder sig av övertidsarbete, för att klara
produktionen, och att beordring av övertid av många arbetstagare uppfattas som ett
missbruk. Motionärens ståndpunkt är att arbetarnas behov av rekreation och fritid bör
väga tyngre än arbetsgivarens behov av övertidsarbete.
Om det inträffar något som gör att den ordinarie arbetstiden inte räcker till, får så
kallad allmän övertid tas ut inom vissa gränser. Detta regleras dels i Arbetstidslagen,
dels i kollektivavtalen.
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Arbetstidslagen är en skyddslag, som kommit till för att skydda arbetstagarna från
att vara i tjänst alltför länge, utan välbehövlig vila och återhämtning. Övertidsarbete
får bara utnyttjas för tillfälliga behov, och det framkommer även i lagen att det ska finnas ett särskilt behov för att öka arbetstiden. Att under en längre period bli beordrad
att arbeta övertid är alltså inte tillåtet. Motionären efterlyser maktmedel för att den
anställde ska kunna vara med för att kunna påverka utläggningen av övertid eller för
att kunna avböja övertidsarbete till förmån för vila och rekreation. Arbetstidslagens
regler om arbetstidens längd och förläggning är dispositiva, det vill säga den kan ges
annat innehåll genom ett kollektivavtal.
Kollektivavtalen inom LO-förbundens områden innehåller regler som kompletterar
eller ersätter arbetstidslagen. I flera av LO-förbundens avtal återfinns olika bestämmelser för hur övertidsfrågorna ska hanteras inom branschen eller på lokal nivå. Det
är styrelsens uppfattning att de problem som motionären pekar på när det gäller beordrad övertid, företrädesvis löses genom kollektivavtal mellan parterna i den aktuella
situationen.
I motion 17.31 föreslås att LO-kongressen beslutar att arbeta politiskt för att § 10 i
Arbetstidslagen tas bort. I motionen pekar motionären på problemet med att deltidsanställda, genom mertidsarbete, erhåller en sämre ersättning än vad heltidsanställda får
vid övertidsarbete.
Mertid är en form av arbete som tillämpas för en deltidsanställd. När det gäller formerna för arbetstidsreglerna så motsvarar mertiden i stort sett övertiden för en heltidsanställd. Däremot uppkommer allt som oftast diskussioner om rättvisa när det gäller
ersättningen för mertid kontra övertid, och hur detta i negativ mening utnyttjas av vissa
arbetsgivare. I motionen hänvisas också till andra negativa effekter vid mertidsarbete.
Arbetstidslagen ger inte någon vägledning om ersättningsfrågorna vid mertid eller
övertid, inte heller om vissa andra effekter som uppkommer vid deltidsarbete. Sådana
frågor förutsätts lösas genom kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Lagen
reglerar i huvudsak enbart begränsningsfrågan vad avser uttaget av mertid för den
deltidsanställde i syfte att upprätthålla samma skyddsregler som övertiden för den
heltidsanställde. Således skulle ett borttagande av § 10 i Arbetstidslagen inte ge de
effekter som motionären föreslår. Vissa kollektivavtal inom LO-förbunden innehåller
regleringar inom detta område. Det är styrelsen uppfattning att ersättningsfrågan och
annan kringliggande problematik vad gäller mertid, företrädesvis löses genom kollektivavtal mellan parterna.
Motionerna 17.27 och 17.30 tar upp att många av LO-förbundens medlemmar har
krävande och tunga arbeten. Personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga, eller äldre arbetstagare, är många gånger i behov ett lägre arbetstempo, mindre fysiskt krävande arbetsuppgifter och förändringar i arbetsorganisationen. Arbetet
är alltför ofta organiserat utifrån den felaktiga förutsättningen att alla kan producera
maximalt hela tiden. Det behövs en större flexibilitet i en tid då samhället ställer allt
högre krav på att allt fler ska delta i arbetslivet och arbeta allt längre tid.
För att personer med funktionsnedsättning och äldre arbetstagare ska få bättre
förutsättningar att delta på arbetsmarknaden behöver arbetsplatsen tydligare ställas
i fokus. Möjligheten att anpassa arbetsplatsen till varje persons individuella behov är
avgörande. Förändringar i arbetsorganisationen, alternativa arbetssätt eller en fysisk
anpassning av arbetsplatsen är några åtgärder som krävs för att kunna få och behålla
ett arbete.
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LO har i många olika sammanhang framhållit att personer med funktionsnedsättning varken är en homogen eller statisk grupp. En funktionsnedsättning kan vara
resultatet av till exempel en sjukdom, en medfödd eller förvärvad skada eller helt
enkelt att man blir äldre – men nedsättningen ska inte tillåtas utgöra ett hinder mot
att vara delaktig i arbetslivet. Det är de faktorer som utgör hinder för en person
att utföra sitt arbete som ska anpassas till den personens behov. Detta är både en
jämlikhets- och en jämställdhetsfråga. Arbetsmiljölagstiftningen är tydlig på denna
punkt. Arbetsmiljöbegreppet omfattar fysiska, psykiska och psykosociala faktorer. Vid
arbetets planläggning och anordnande ska beaktas att människors förutsättningar att
utföra arbetsuppgifter är olika. Det saknas trots detta fortfarande kunskaper om hur
arbetets förändrade villkor påverkar arbetsmiljön för personer med funktionsnedsättning och äldre arbetstagare. Detta gäller såväl allmänt som utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Det saknas också kunskaper om hur dessa förändringar hanteras och vilka
åtgärder som behövs.
Styrelsen anser att det behöver klarläggas i vilken utsträckning och på vilket sätt
arbetsmiljöförhållandena utgör möjlighet eller hinder att kvarstå i arbetslivet för kvinnor respektive män. I sammanhanget behöver även diskrimineringsperspektivet beaktas, inte minst mot bakgrund av att funktionshinder och ålder är i lagen angivna diskrimineringsgrunder. LO har bland annat i den pågående ”Pensionsåldersberedningens”
arbete drivit just frågorna kring bristen på kunskaper om förutsättningarna för äldre
arbetstagare och personer med funktionsnedsättning i arbetslivet. Styrelsen anser mot
bakgrund av den demografiska utvecklingen att större ansträngningar behöver läggas
på det förebyggande arbetsmiljöarbetet och arbetsorganisatoriska frågor på arbetsplatserna så att fler kan vara delaktiga i arbetslivet.
Styrelsen anser även att främjandelagen behövs moderniseras. Lagen berör arbetsförmedlingens stöd för att förbättra arbetsförhållandena för redan anställda äldre
arbetstagare eller arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga. Främjandelagen tillkom
då andra förutsättningar rådde på arbetsmarknaden, och arbetsförmedlingen tillämpar
i dag endast den delen i lagstiftningen som rör varsel. Det behövs även ett utökat samarbete mellan arbetsförmedlingen och Arbetsmiljöverket, för att både främjandelagen
och arbetsmiljölagen ska ge de effekter som krävs för att trygga goda arbetsförhållanden, för att personer med funktionsnedsättning och äldre arbetstagare ska kunna
kvarstå i anställning.
Bakgrunden till kraven om arbetstidsförkortning innehåller ofta flera dimensioner.
Arbetsmiljö, ålder, det sociala livet, ledighet med barnen, med mera. För varje skäl så
krävs en särskild analys och kanske en särskild åtgärd, ofta dessutom förknippad med
en parallell åtgärd. Universallösningen är inte alltid en förkortad veckoarbetstid. De
olika möjliga lösningarna är ibland även förknippade med andra åtgärder såsom förbättringar i arbetsmiljön och i arbetsorganisationen.
I motion 17.28 föreslås att LO under kongressperioden ska verka för en generell
sänkning av veckoarbetstiden och att det gemensamma målet ska vara en lagstadgad
veckoarbetstid på 36 timmar per vecka.
Tidigare LO-kongresser har fastställt den långsiktiga målsättningen för framtida
förkortningar av arbetstiden till 30 timmars arbetsvecka. Den målsättningen ska enligt
styrelsens mening ligga fast. Inom ett flertal förbund har man genom kollektivavtal
kommit överens om arbetstidsförkortningar i olika former, till exempel förkortad årsarbetstid med möjlighet att spara arbetstidsförkortningen till olika ändamål, däribland
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utökad semester, ledighet del av dag, pensionsdagar etc. Förkortad arbetstid för skiftarbetare är en fråga som är reglerad i många av LO-förbundens kollektivavtal och det
är sannolikt att den typen av förkortning av arbetstiden kommer att fortsätta prövas i
omförhandlingarna av kollektivavtalen. Flera förbund har och kommer troligen under
kommande avtalsrörelser att förkorta arbetstiden genom kollektivavtal. Problemet är
således inte den långsiktiga målsättningen utan hur och i vilken takt det är möjligt att
nå dit.
I motion 16.32 tredje att-satsen föreslår motionären att det borde vara möjligt att
dela på jobben när dessa inte räcker till, och att alla som vill och kan jobba sex timmars
arbetsdag ska få göra detta.
Vid en generell sänkning av arbetstiden kan det vid enskilda arbetsplatser resultera i fler anställda, men det kan lika gärna bli färre anställda vid andra arbetsplatser
på grund av att efterfrågan på varor och tjänster blir lägre när lönerna utvecklas
långsammare. Effekten är i högsta grad osäker. Tillgången till, och behovet av arbete
är inte begränsat i samhället. Det avgörs av folkets behov av varor och tjänster.
Arbetslösheten i samhället bygger däremot på fler orsaker än graden av konsumtion
och tjänstebehov.
Motion 17.4 tredje att-satsen yrkar på att LO ska verka för att heltid ska vara en rättighet och deltid ska vara en möjlighet. LOs krav är att grunden för alla anställningar
ska vara tillsvidareanställningar på heltid. Det är en självklarhet att det ska gå att försörja sig på sitt arbete. I avtalsrörelsen 2010 enades LO-förbunden om att driva kravet
om rätt till heltid. Skillnader i förekomsten av deltidsanställningar, mellan olika sektorer, visar att möjligheten att vara ekonomiskt självförsörjande är såväl en köns- som en
klassfråga. Förbunden fastslog att kvinnors inlåsning i deltidsarbeten behöver brytas.
Målet var att alla avtal skulle innehålla regler som stärkte rätten till heltid. Avtalskravet
fick inte det genomslag som förbundens hoppats på. LO fortsätter att arbeta kontinuerligt för att stärka arbetstagares rätt till tillsvidareanställningar på heltid via kollektivavtal. Inom vissa avtalsområden, framförallt politiskt styrda verksamheter inom vård
och omsorg, har Kommunal träffat överenskommelser med styrande politiker för att
garantera rätten till heltid. För att LO i nuläget skulle gå vidare med krav på lagstiftning
krävs en tydligare efterfrågan från förbunden.
Målsättningen ”Heltid en rättighet, deltid en möjlighet” är väl befäst. Parollens
syfte har varit att poängtera att heltidsanställningar ska vara norm, men att det måste
finnas en flexibilitet att kunna variera sin arbetsinsats under vissa perioder i livet. Ett
arbetsliv utan möjligheter till olika typer av anpassningar är inte rimligt. Idag finns lagstadgade möjligheter att gå ned i arbetstid genom bland annat föräldraledighetslagen
och studieledighetslagen. Det går att ta ut pension på deltid, från 61 års ålder, och i
en väl fungerande sjukförsäkring kan den som drabbats ohälsa i arbetslivet gå ned i
arbetstid för att orka med.
Styrelsen anser emellertid att det finns anledning att diskutera i vilken mån parollen ”Heltid en rättighet, deltid en möjlighet” verkligen speglar, eller ens bör spegla, det
arbete som LO driver för rätten att vara ekonomiskt självförsörjande. Det stora problemet inom kvinnodominerade avtalsområden är inte att det saknas möjligheter att få
arbeta deltid, utan att det saknas heltidsanställningar. Bland kvinnorna i LO-kollektivet
arbetar 50 procent deltid. Av dessa har endast var femte en heltidsanställning i botten.
Oavsett om deltiden är självvald eller inte får långvarigt deltidsarbete stora ekonomiska konsekvenser för den enskilde.
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Deltidsnormen inom kvinnodominerade yrkesområden har inlåsningseffekter. Det
deltidsarbete som är frivilligt för vissa eller under en viss period i livet, är inte självklart
frivilligt när barnen har vuxit upp. Inte heller för den som behöver en lön som det går
att försörja sig på. Det går inte att bortse från kopplingen mellan självvalt och ofrivilligt
deltidsarbete. Arbetsgivarnas intresse av en flexibel arbetskraft har, tillsammans med
efterfrågan på deltider, samverkat så att verksamheterna även idag huvudsakligen
organiseras kring deltidsanställningar.
Facket kan inte acceptera individuella lösningar på strukturella problem. Även det
självvalda deltidsarbetet beror i många fall på bristande förutsättningar att arbeta
heltid. Ett allt för tungt arbete, en dåligt fungerande arbetsorganisation, bristen på
barnomsorg på de tider man arbetar eller ansvaret för äldre släktingar.
LO ska oförtrutet arbeta vidare för medlemmarnas rätt till arbeten som går att försörja sig på, med villkor som går att går att arbeta under. En bra arbetsmiljö, en hållbar
arbetsorganisation, tillgänglig och tillräcklig barn- och äldreomsorg och en modern
familjepolitik skapar möjligheter till ekonomisk självständighet för både kvinnor och
män livet ut. Mottot ”Heltid en rättighet, deltid en möjlighet” präglas av ett synsätt på
jämställdhet och valfrihet, som får till konsekvens att kvinnor betalar ett högt ekonomiskt pris. Det finns en motsättning mellan att å ena sidan hävda att kvinnor ska kunna
försörja sig på samma villkor som män och å andra sidan vilja stärka rätten att gå ned
i arbetstid.
Till syvende och sist innebär en feministisk facklig politik, att inte välja särspår för
kvinnor i arbetslivet. Så länge fackföreningsrörelsen inte prioriterar mellan rätten till
heltid och deltid kommer inte villkoren inom kvinnodominerade yrken och branscher
att förändras.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motionerna 17.25–17.27, 17.28 första att-satsen, 17.29, 17.30 första, andra och
fjärde att-satserna, 17.4 tredje att-satsen och 16.32 tredje att-satsen besvarade
samt
att avslå motionerna 17.28 andra att-satsen, 17.30 tredje att-satsen och 17.31.
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Full sysselsättning: Full sysselsättning kräver jämställdhet, sidan 31 första förslaget
Sidan 31, första förslaget
–– LO ska med kraft verka för rätten till heltid. LO och medlemsförbunden
ska i solidarisk samverkan arbeta för att avtalsreglera anställdas rätt till
heltid.

Full sysselsättning: Fler måste kunna jobba ett helt
arbetsliv, sidan 42 tredje förslaget
Sidan 42, tredje förslaget
––Utred möjligheten till ett statligt och pensionsgrundande stöd för dem
som i slutet av arbetslivet behöver gå ner i arbetstid för att därmed kunna
förlänga sitt arbetsliv.

Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande.

Beslut
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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Arbetsmiljö
Arbetsmiljöutveckling
Motionerna 17.32–17.34
17.32
Återskapa möjligheten till en samlad arbetsmiljöforskning
Industrifacket Metall avd 2, Norrbotten, avd 7, Södra Norrland
Sedan flera decennier fram till att den borgerliga regeringen tog makten
hade den svenska arbetsmiljöforskningen tillsammans med övriga nordiska
länder haft en internationell särställning i förhållande till övriga länder. En
av de viktigaste framgångsfaktorerna har varit att vi i Sverige successivt utvecklat och byggt ut en sammanhållen forskning genom Arbetslivsinstitutet
(ALI), med anor från 1937. Genom regionala satsningar på yrkesmedicinska
enheter och med samverkan mellan forskning och arbetsmarknadens parter
samt Arbetsmiljöverket har arbetsmiljöarbetet framgångsrikt utvecklats
mycket positivt.
En annan framgångsfaktor är att man bedrivit tvärvetenskaplig forskning på ett sätt som varit unikt i världen, forskning som utvecklats genom
ett samarbete mellan forskare från olika discipliner. Denna unika tvärvetenskapliga forskning har fungerat tack vare en stark sammanhållande kraft
där ALI varit navet i utvecklingen.
Den 21 december 2006 tog den borgerliga regeringen det huvudlösa beslutet att denna så framgångsrika forskning helt skulle upphöra. När nu
forskarna skingrats för vinden har den tvärvetenskapliga forskningen till
stora delar kommit att upphöra. Nästen hälften av arbetslivsforskarna har
försvunnit och medlen för arbetslivsforskning har minskat med 200 miljoner kronor. Arbetsmiljöforskning har blivit en marginaliserad verksamhet genomförd med de flesta övriga av EUs medlemsstater och stora delar
av västvärlden.
Efter nedläggningen är forskarna nu spridda på olika ställen, däribland
på olika universitet i landet. Här ska de konkurrera med all annan forskning och ska därför också söka finansiering på samma villkor som övriga
forskare. Konsekvenserna har därför blivit uppenbara och den tvärvetenskapliga arbetsmiljöforskningen har kraftigt stagnerat.
Att samtidigt lägga ner ALIs arbetsmiljöbibliotek gör att skyddsombuden inte längre kommer att kunna ta del av alla de forskningsresultat som
sammanställts i form av rapporter, avhandlingar och projektarbeten för att
kunna förbättra och utveckla arbetsmiljön på våra arbetsplatser.
Många skyddsombud och förtroendevalda har också genom ALIs försorg,
genomgått olika former av arbetsmiljöutbildningar och kompetensutveckling för att på så sätt stärka arbetstagarnas möjligheter till en bra arbetsmiljö. Denna möjlighet till kompetensutveckling för våra skyddsombud
har nu gått förlorad.
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Vi föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för
att möjligheten till en samlad arbetsmiljöforskning återskapas,
att utbildningsmöjlighet för våra förtroendevalda skyddsombud säkerställs
samt
att Arbetslivsinstitutets arbetsmiljöbibliotek återskapas och utvecklas så
att skyddsombud även i framtiden kan få ta del av alla dessa kunskaper.

17.33
Arbetsmiljö
Byggnadsarbetareförbundet, GS, Industrifacket Metall Byggnads Öst, GS avd
8, Östergötland och IF Metall avd 22, Sörmland
Arbetsmiljöfrågor och arbetsmiljöns inverkan på den anställde är en mycket
angelägen fråga för fackföreningsrörelsen. Vi tvingas konstatera att anslagen till forskning rörande arbetsmiljön och dess inverkan på människan i
princip har upphört. Den kunskapsbank som byggts upp i dessa frågor, och
som samlats bland annat hos Arbetslivsinstitutet har haft stor betydelse för
arbetet med att förbättra arbetsvillkoren. Kunskapen har också haft stor
betydelse för att koppla skador och sjukdomar till arbetslivet och på så sätt
medverkat till viss ekonomisk kompensation för de drabbade.
Vi menar att det är av största vikt att återupprätta dessa kunskapsbanker och att aktivt fortsätta bedriva forskning inom dessa områden. För att
ytterligare stärka arbetsmiljöarbetet är det viktigt att det finns sanktionsmöjligheter gällande arbetsmiljöbrott och att dessa brott tas på största allvar av samhället.
Skolans roll i arbetsmiljöarbetet bör också stärkas och större vikt läggas vid samband arbetsmiljö och livsvillkor. Eleverna i utbildning har ju att
förbereda sig för yrkeslivet och arbetsmiljöfrågorna bör ges en mer framträdande roll.
Vi yrkar att LO beslutar att verka för:
att forskning, liknande dåvarande Arbetslivsinstitutet, återupptas,
att anslagen från staten till Arbetsmiljöverket ökar (Behandlas under punkt
17.3.5),
att brotten mot arbetsmiljölagen beivras (Behandlas under punkt 17.3.5),
att utbildning i att driva arbetsmiljöbrott blir en prioriterad fråga i samhället (Behandlas under punkt 17.3.5)
att arbetsmiljöfrågorna ges en framträdande plats inom gymnasieutbildningen.
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17.34
Kvinnors belastningsskador
Handelsanställdas Förbund avd 16, Linköping
Kvinnors arbetsskador är svåra att få igenom just som arbetsskador.
Mycket beror på att kvinnors skador inte bedöms utifrån en frisk kvinnokropp, utan ifrån en frisk manskropp, cirka 20–25 år.
Detta vill vi ändra på för att få en rättvisare bedömning av kvinnors
arbetsskador.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO starkt arbetar för att forskningen av kvinnans kropp påskyndas för
en rättvisare bedömning vid arbetsskador.

Utlåtande
Motionerna 17.32, 17.33 första och femte att-satserna, 17.34
samt 18.5 sjätte att-satsen
17.32
att möjligheten till en samlad arbetsmiljöforskning återskapas,
att utbildningsmöjlighet för våra förtroendevalda skyddsombud säkerställs samt
att Arbetslivsinstitutets arbetsmiljöbibliotek återskapas och utvecklas så att skyddsombud även i framtiden kan få ta del av alla dessa kunskaper.
17.33 första och femte att-satsen
att forskning, liknande dåvarande Arbetslivsinstitutet, återupptas
att arbetsmiljöfrågorna ges en framträdande plats inom gymnasieutbildningen.
17.34
att LO starkt arbetar för att forskningen av kvinnans kropp påskyndas för en rättvisare
bedömning vid arbetsskador.
18.5 sjätte att-satsen
att LO verkar för att en obligatorisk företagshälsovård införs som omfattar alla och
präglas av arbetstagarinflytande. Via arbetsmiljölagstiftning ska en gemensam
kvalitetsförsäkring av företagshälsovården garanteras.
I motionerna 17.32, 17.33 första och femte att-satserna samt 17.34 behandlas frågan om
forskning och utbildning kring arbetsmiljöfrågor. LO har allt sedan Arbetslivsinstitutets
nedläggning, drivit att forskning och information om arbetslivets frågor ska återupprättas. LO, PTK och Svenskt Näringsliv framförde i ett brev till regeringen 2007-10-05, att
arbetsmiljöforskningen skulle återupprättas. Vid samma tidpunkt beskrev LO, TCO och
Saco i ett brev till regeringen i sju punkter, vår syn på forskningen om arbetslivets frågor. Regeringens kunskapsråd föreslog hösten 2011 (SOU 2011:60), att det skapas ett
nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljöfrågor. LOs uppfattning är att det behövs ett
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sådant centrum, men att det inte är tillräckligt. Det behövs även ett beredningsorgan
under regeringen med representanter för parterna, mer och långsiktiga medel, ett särskilt forskningsråd för arbetslivets frågor och ett samlat arbetslivsbibliotek.
LO och Svenskt Näringsliv kom år 2010 överens om att avsätta 10 miljoner kronor
per år, i fem år, för vidareutbildningar av skyddsombud, huvudskyddsombud och regionala skyddsombud. Dessa medel tillförs LO och används vid tvärfackliga utbildningar.
LO kommer att verka för att denna överenskommelse förlängs. Skyddsombudens
grundutbildning är en angelägenhet för förbunden. LO har dock en roll i att bilda opinion och att samordna gemensamma avtalskrav, förbundens aktiviteter i Prevent och
krav gentemot regeringen.
I gymnasieskolan ingår arbetsmiljö i yrkesprogrammens ämnesplaner. På de högskoleförberedande programmen är detta inte lika uttalat utan berörs kanske främst
inom ämnet samhällskunskap. De förbund som sitter i de olika yrkesprogrammens
nationella programråd har möjligheter att ta upp kunskaper om arbetsmiljö. Ett första
skede kan vara att följa upp hur arbetsmiljö hanteras inom programmet för att sedan
vidta eventuella åtgärder.
Ett godkännande av en arbetsskada är beroende av den forskning som finns om
sambandet mellan arbete och sjukdom. I Institutet för miljömedicins rapport (2007)
om kemikaliers olika inverkan, på kvinnor och män, konstateras att de flesta tidigare
studier var gjorda på män och att resultat ofta antogs gälla även för kvinnor. Detta
gällde tidigare också för belastningsskador. Under de senaste årtiondena har det dock
kommit mer forskningen som rör kvinnor och arbetsmiljö. De sammanlagda anslagen
till forskning om arbetsmiljö minskade emellertid med åren. Det medför att det fortfarande görs för få och för små studier om arbetsmiljö utifrån kvinnors villkor.
På 2008 års LO-kongress bifölls en motion om att LO ska verka för mer forskning
om kvinnors arbetsmiljö. LO har fört fram detta behov av forskning till bland annat
AFA, forskningsrådet FAS och regeringen. Ett antal nya forskningsprojekt om kvinnors
arbetsmiljö pågår eller har nyss avslutats, men det behövs flera studier av god kvalité
för att de som bedömer arbetsskador ska ändra sina bedömningskriterier.
Motion 18.5 sjätte att-satsen tar upp allas rätt till en kvalitetssäkrad företagshälsovård. Styrelsen delar motionärens uppfattning att företagshälsovården är en oerhört
viktig del i det förebyggande arbetet. Enligt LOs rapport ”Trender i arbetsmiljön 2007”
har tillgången till företagshälsovård minskat sedan 1995. Tydligast är trenden bland
arbetare. För kvinnliga arbetare gick tillgången ner från 74 till 55 procent mellan dessa
år. Sämst tillgång har kvinnor inom sektorn privat service där endast 33 procent har
tillgång till företagshälsovård. Förutom att tillgång på företagshälsovård har minskat
har även värdet av att vara ansluten till en företagshälovård många gånger urholkats.
Orsaken är att företagen ofta är okunniga om nyttan av en företagshälsovård som kan
hjälpa till med strategiskt förebyggande arbetsmiljöinsatser. Detta har gjort att man
är starkt prisfokuserade och tecknar så kallat nollavtal med företagshälsovården. Det
innebär att man köper tjänster mot avrop när behov uppstår. Det finns också offentliga
organisationer som tecknar nollavtal med flera företagshälsovårder för att kunna köpa
stycketjänster där det är som billigast.
Ett konkret exempel på effekten av nollavtal är den kommunala sektorn där alla på
pappret är anslutna till en företagshälsovård, men när man frågar de anställda så uppger 28 procent att man inte har tillgång till en. Effekten av detta blir att företagshälsovården egentligen saknar förutsättningar för att fungera på ett bra sätt. Utvecklingen
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och nuvarande situation när det gäller den svenska företagshälsovården gagnar varken
arbetsgivare, arbetstagare, staten eller branschen. Rådande utveckling ligger inte heller i linje med de intentioner som fanns när ILOs konvention 161 ratificerades.
När den borgerliga alliansregeringen tillträdde 2006 startade den med att lägga ner
Arbetslivsinstitutet, som svarade för utbildningen av företagshälsovårdspersonal. En
utredning tillsattes för att komma med förslag på framtidens företagshälsovårdsutbildning. Resultatet blev att det skulle inordnas inom ramen för det ordinarie högskolesystemet. Detta skulle komma igång med hjälp av företagshälsovårdsdelegationen, som
skulle verka under en period av tre år. Delegationen lades ned vid årsskiftet 2011/2012,
trots att alla parter ansåg att de borde fortsätta sitt arbete, eftersom problem kvarstår
med kompetensförsörjningen.
Inom ramen för Prevent pågår ett partsgemensamt arbete kring företagshälsovården. Bland annat har skriften ”Att köpa arbetsmiljö- och hälsotjänster” tagits fram.
Inom LO är företagshälsovården en prioriterad fråga och ett policymaterial kommer
att produceras. Dessa ska utgöra ett verktyg för fackligt förtroendevalda i arbetet
med företagshälsovården. Företagshälsovårdens expertresurser måste utvecklas och
användas fullt ut för ett bra förebyggande arbetsmiljöarbete. Anpassning och organisering av arbetet, till individens förutsättningar, måste bli avsevärt bättre för att vi ska
klara av att arbeta till ordinarie pensionsålder. För detta krävs stöd av en kompetent
expertresurs i form av kvalificerad företagshälsovård. Ett samverkansorgan mellan
arbetsmarknadens parter och berörda departement behövs för att samordnat skapa en
effektiv företagshälsovård. Särskilda stimulansinsatser behövs också för att möjliggöra tillgång till en effektiv företagshälsovård även för de mindre företagen.
Nuvarande situation visar att regeringens insatser för att åstadkomma en bra
förebyggande företagshälsovård har varit alltför begränsade och utgör en klar
grund för anmälan om brott mot ILO-konventionen. Med målsättningen om att värna
kvalitén i företagshälsovården och bygga ett starkt förtroende från både arbetsgivare och arbetstagare har LO i första hand eftersträvat avtalslösningar på området.
Erfarenheterna visar dock, som framgår ovan, att ambitionerna och viljan hos arbetsgivarna inte räckt till för den linjen.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 17.32, 17.33 första att-satsen, 17.34 och 18.5 sjätte att-satsen
samt
att anse motion 17.33 femte att-satsen besvarad.
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Full sysselsättning: Fler måste kunna jobba ett helt
arbetsliv, sidan 41 andra förslaget
Sidan 41 andra förslaget
Kollektivavtal bör tillförsäkra att alla får del av företagshälsovård. Arbetsgivare som sluter avtal om kvalitetssäkrad företagshälsovård med preventiva
och rehabiliterande uppgifter bör kunna få del av statliga stimulansåtgärder.

Full sysselsättning: Fler måste kunna jobba ett helt
arbetsliv, sidan 42 andra förslaget
Sidan 42, första och andra förslaget
–– Skapa ett nationellt centrum för arbetslivsforskning.

I debatten deltog
Magnus Olofsson, Byggnads
Sven Bergström, LO
Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande,
–– Magnus Olofsson, Byggnads yrkande om bifall över styrelsens utlåtande
över motion 17.33.

Beslut
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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Ergonomi/Rehabilitering
Motionerna 17.35–17.36
17.35
Skärpta regler för ergonomisk belastning
Industrifacket Metall avd 2, Norrbotten
Vi har på många arbetsplatser en dålig ergonomisk arbetsmiljö vilket gör
att våra medlemmar blir utslitna i förtid, ofta med utslitna ryggar, axlar
och armar som följd.
När vi nu ser en tydlig trend att arbetsgivarna vill eller har förändrat arbetsorganisationen till exempelvis lean production, där det nya arbetssättet
ofta ökar den redan höga ergonomiska belastningen, blir resultatet en ännu
större utslagning av våra medlemmar.
Vi tycker att arbetsmiljölagen är alldeles för dålig på området ergonomi
och vill ha ett tydligare och skärpt regelverk kring detta.
Vi föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag
att utreda och verka för ett bättre och skärpt regelverk för ergonomisk belastning.

17.36
Rehabilitering av sjukskrivna
GS avd 7, Skaraborg
Arbetsplatserna är idag till bristningsgränsen snålt bemannade och arbetstagarna känner sig pressade och mår psykiskt dåligt av att tiden inte räcker till.
Många går till arbetet fast de är sjuka för att de inte får vara sjukskrivna
för försäkringskassan. Till slut orkar man inte med sin situation, eller blir
utförsäkrad, och blir tvungen att söka nytt arbete på den reguljära arbetsmarknaden.
Arbetsgivarna måste ställas till ansvar och arbeta förebyggande så att
arbetssjukdomar minimeras.
Om det ändå blir arbetssjukdomar ska arbetsgivarna ansvara för att finna
lämpliga arbetsuppgifter och flexibla tider för att sjukskrivna efter förmåga
snabbare ska kunna komma tillbaka till arbetslivet.
Idag verkar det som om vem som helst, oavsett sjukdom, ska ut i arbete.
Vi vill att läkares utlåtande, plus patientens, ska gälla för om personen kan
återgå i arbete, inte ett utlåtande från en tjänsteman på försäkringskassan.
Vi föreslår kongressen att besluta ge LO i uppdrag
att verka för ändringar i lagar och regler så alla sjukskrivna får lämpliga
arbeten och arbetstider så att en snabbare tillbakagång kan ske till arbetslivet samt
att den bortre gränsen för sjukskrivning tas bort. (Behandlas under punkt
18.2.)

476 |

Ko n g r e ss p r oto k oll – L O s 2 7 e o r d i n a r i e k o n g r e ss 2 0 1 2

Utlåtande
Motionerna 17.35 samt 17.36 första att-satsen
17.35
att utreda och verka för ett bättre och skärpt regelverk för ergonomisk belastning.
17.36 första att-satsen
att verka för ändringar i lagar och regler så alla sjukskrivna får lämpliga arbeten och
arbetstider så att en snabbare tillbakagång kan ske till arbetslivet.
I motion 17.35 behandlas frågan om bättre och skärpt regelverk för ergonomisk belastning. Belastningsskador är den vanligaste skadan i arbetslivet och drabbar främst
medlemmar i LOs förbund. Orsaken till en belastningsskada är ofta att få anställda ska
göra för mycket arbete på kort tid. Den nya digitala Taylorismen, med hårt styrda och
kontrollerade utarmade arbetsmoment, ökar risken för skador. Likaså ökar risken för
belastningsskador när anställda ges ett för stort ansvar men med för små resurser, till
exempel att vårda människor.
Riskerna för belastningsskador kan minska avsevärt om arbetslokaler, arbetsprocesser/metoder och själva arbetet utförs på ett bra sätt. De fackliga representanterna har här vissa möjligheter att påverka planeringen av arbetet. Arbetsmiljölagen
och dess föreskrifter är dock, som motionären skriver, inte tillräckligt skarpa.
Arbetsmiljöverket kommer under 2012 att lägga samman, men inte revidera, föreskrifterna AFS 1998:1 Belastningsergonomi och AFS 2000:1 Manuell hantering. En
revidering planeras ske när ett EU-direktiv om belastningsergonomi är antaget. LO
påverkar det kommande EU-direktivet via egna och Arbetsmiljöverkets representanter i
rådgivande EU-organ, via Europafacket och genom att vara med och ta fram standarder
om ergonomi. Förutom föreskrifter om ergonomi förebyggs belastningsskador även av
föreskrifter som omfattar de sociala förhållanden på arbetsplatsen. Arbetsmiljöverket
börjar under 2012 med att revidera och kanske även utforma nya föreskrifter inom
detta område. Här kan behövas en del utredning för att på bästa sätt ta tillvara
LO-förbundens medlemmars intressen.
Motion 17.36 första att-satsen handlar om det generella arbetsmiljöproblemet att
många av LO-förbundens medlemmar har krävande och tunga arbeten och oftare än
andra grupper på arbetsmarknaden drabbas av ohälsa. Motionärerna framhåller betydelsen av det förebyggande arbetsmiljöarbetet och kräver också lagändringar för att
skärpa arbetsgivarnas ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering. Styrelsen delar
motionärernas uppfattning och har länge drivit dessa frågor.
Styrelsen ser det som angeläget att både den medicinska och den arbetslivsinriktade rehabiliteringen under sjukskrivningsprocessen förstärks. Särskilt bör den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och arbetsplatsens betydelse för återgång i arbete prioriteras. Eftersom syftet är att personer som drabbats av ohälsa ska kunna återgå till
arbetslivet och där delta efter sin egen förmåga, är insatser på arbetsplatsen en minst
lika viktig del. Insatser för arbetsanpassning och rehabilitering fungerar både förebyggande för att förhindra sjukfrånvaro och rehabiliterande för återgång i arbete.
Inför avtalsrörelsen 2011–2012 lade LO fram förslag på ett rehabiliteringsavtal
som anger ett regelverk för arbetsplatsanknuten arbetsanpassning och rehabilitering.
Samtidigt lade LO ett förslag om att det befintliga omställningsstödet vid arbetsbrist

A r b e tsliv

| 477

skulle utökas till att även omfatta personer som riskerar eller sägs upp av hälsoskäl.
LO nådde inte ända fram i avtalsförhandlingarna men parterna har tillsatt en arbetsgrupp för vidare arbete med frågan.
Även i den pågående socialförsäkringsutredningen, som ska avlämna sina förslag
2013, driver LO frågor kring den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och återgång till
arbetet.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 17.35 och 17.36 första att-satsen.

Full sysselsättning: Fler måste kunna jobba ett helt
arbetsliv, sidan 41 första förslaget
Sidan 41 första förslaget
–– Lagar och föreskrifter måste ses över så att arbetsgivarens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering stärks bland annat genom fler möjligheter till sanktioner.
––Utred införandet av en obligatorisk rehabiliteringsförsäkring i samråd
med parterna.

Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande,

Beslut
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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Skyddskläder
Motion 17.37
17.37
Fria arbetskläder för alla
Kommunalarbetareförbundet Kommunal Skåne
På arbetsmarknaden är det vanligt att man inom manligt dominerade yrken har rätt till fria arbetskläder. Inom kvinnligt dominerade yrken, till
exempel inom vården, är det däremot vanligt att arbetstagare hänvisas till
att använda privata kläder. För många är det en dryg kostnad.
Vi anser att det är en jämställdhetsfråga att alla ska ha rätt att kräva fria
arbetskläder, och att LO tar initiativ till att den frågan lyfts.
Vi föreslår
att LO tar initiativ till att driva frågan om fria arbetskläder för såväl män
som kvinnor på arbetsmarknaden.
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Utlåtande
Motion 17.37
17.37
att LO tar initiativ till att driva frågan om fria arbetskläder för såväl män som kvinnor
på arbetsmarknaden.
I motion 17.37 framförs att det finns ett könsperspektiv på rätten till fria arbetskläder
och att kvinnodominerade yrkesgrupper skulle vara förfördelade i detta hänseende.
Som exempel anges vårdyrken. Motionären vill därför att LO tar initiativ till att driva
frågan om fria arbetskläder för såväl män som kvinnor på arbetsmarknaden. Styrelsen
delar uppfattningen att fria arbetskläder finns i mindre utsträckning på kvinnodominerade arbetsplatser än mansdominerade.
När det gäller skyddskläder regleras detta i arbetsmiljölagen och när det gäller
yrken där uniform krävs bestäms det av myndigheters och verks riktlinjer. Detta är
könsneutralt så till vida att alla, oavsett kön, ska använda anvisade kläder under
arbetstid. I de fall den anställde underlåter att använda anvisade kläder inom nämnda
kategorier kan det ses som saklig grund för uppsägning.
För att utverka fria arbetskläder åt alla anställda ser styrelsen två olika alternativ,
lagstiftning eller kollektivavtal. Styrelsen är tveksam till lagstiftning med bland annat
hänvisning till ovanstående om saklig grund för uppsägning.
Styrelsen anser att kollektivavtal om fria arbetskläder bäst drivs av det enskilda
förbundet som har kännedom om vilka arbetstagare som ska prioriteras. I de fall frågan berör flera förbunds avtalsområden, kan frågan bli föremål för samordning i en
avtalsrörelse.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motion 17.37 besvarad.

I debatten deltog
Birgitta Almroth, Kommunal
My Billstam, LO
Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande,
–– Birgitta Almroth, Kommunals yrkande om bifall över motion 17.37.

Beslut
Kongressen beslutade efter rösträkning
att med rösterna 234 mot 160, 3 avstod och 13 blanka bifalla styrelsens utlåtande över motion 17.37.
Votering begärd av AnnKatrin Eneblom, Kommunal.
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Integritet
Motion 17.38–17.39
17.38
LOs medlemmars rätt till integritet i arbetslivet
Industrifacket Metall avd 2, Norrbotten
Rätten till privatliv är en mänsklig rättighet som skyddas enligt artikel 12 i
FNs allmänna förklaring om mänskliga rättigheter och artikel 8 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna från 1950.
Utvecklingen av informationsteknik och medicinsk teknik gör att nya
metoder för att hämta in information om enskilda medlemmar ständigt
tillkommer.
Kombinationen av arbetsgivarens ökade kontrollbehov och förekomsten
av allt mer avancerade kontrollmöjligheter gör det angeläget att arbetsgivare,
fack och den enskilde medlemmen har ett tydligt regelverk att hålla sig till.
Exempel på områden där integritet för den enskilde medlemmen kan
kränkas:
–– Kameraövervakning på arbetsplatser
–– Medicinsk provtagning
–– Drogtester
–– Medicinska analyser för inhämtande av biologisk information om den
enskilde medlemmen
–– Loggning i olika tekniska system
Telefoner, internettrafik, GPS-system, knapptryckningar och manövrar som
utförs från ett kontrollrum/kontrollpanel och så vidare.
Exempel på krav om den enskilde som ska lämnas utdrag från olika register vid anställning:
–– Belastningsregistret
–– Försäkringskassan
–– Dataintrång i filer och e-post
–– Krav på utlämnande av information om privatlivet
–– Personlighetstester
Vi föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag
att granska gällande regelverk för integritet i arbetslivet,
att utarbeta ett integritetsavtal samt
att aktivt och löpande följa de förändringar som sker i svensk lagstiftning
och påverka besluten med remissvar och genom dialog med politiker.
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17.39
Kodad taxilegitimation
Transportarbetareförbundet avd 26, Luleå
Taxiförare idag är skyldiga att ha en väl synlig legitimation i bilen. Det är
bra men som med mycket annat finns en baksida. Problemet är att legitimationen ger kunden/passageraren fullständig namninformation. Förare kan
bli kontaktade och trakasserade av ”fula gubbar” och andra knäppskallar. I
dagens otrygga samhälle innebär det att denna yrkeskår blir ytterligare sårbar. Många förare har skaffat hemligt telefonnummer för sin privata telefon
på grund av bland annat oönskade telefonsamtal eller för att de utsatts för
telefonterror och hot. Till detta ska läggas att en taxiförare, förutom ovan
nämnda, arbetar i ett riskyrke där trafiken i sig är en stor risk och de löper dagligen risken att bli hotade, rånade eller lurade på inkört belopp, dvs.
kunden smiter från betalningen.
Därför bör taxiförarlegitimationen kunna kodas så att tillsyn och kontroll kan utföras men förarens namnidentitet skyddas mot allmänheten.
Vi föreslår
att LO verkar för att taxiförarlegitimationen förändras så att namnidentiteten skyddas mot allmänheten.

Utlåtande
Motionerna 17.38–17.39
17.38
att granska gällande regelverk för integritet i arbetslivet,
att utarbeta ett integritetsavtal samt
att aktivt och löpande följa de förändringar som sker i svensk lagstiftning och påverka
besluten med remissvar och genom dialog med politiker.
17.39
att LO verkar för att taxiförarlegitimationen förändras så att namnidentiteten skyddas
mot allmänheten.
Styrelsens grundläggande syn på integritet i arbetslivet utgår från förutsättningen att
arbetstagare säljer sitt arbete och inte sig själva. Personlig integritet är en mänsklig
rättighet som ska respekteras. Om den personliga integriteten ska vägas eller balansera mot andra intressen ska dessa intressen var tungt vägande, exempelvis allmän
ordning och säkerhet.
Dagens arbetsgivare är allt mer benägna att kräva personlig information om arbetstagare – anställda och arbetssökande, det är både billigt och enkelt. Drogtester, medicinska kontroller, utdrag ur brottsregister och försäkringskassans register, personlighetstester i olika former och så vidare krävs oavsett om det är relevant för anställningen och arbetet som sådant. Till detta kommer övervakning i olika former exempelvis
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genom kameror, GPS och passerkort. Eftersom arbetstagaren är i beroendeställning
törs denne ofta inte protestera. Många arbetstagare törs inte heller påtala fel och brister hos en arbetsgivare av rädsla att riskera sin anställning. Det starka meddelarskydd
som finns för statligt och kommunalt anställda gäller inte när verksamheten privatiseras. Skydd måste skapas, så att anställda i skattefinansierad verksamhet i privat regi,
har samma rättigheter som de i offentlig regi.
Det fragmentariska regelverk som finns till skydd för arbetstagares personliga integritet i arbetslivet är svåröverskådligt och skapar ett godtycke när det gäller användandet av kontroller av anställda och arbetssökande. En bättre balans mellan vad som kan
anses vara rimligt, med hänsyn till verksamheten och vad som är lämpligt med hänsyn
till den enskilde och allmänheten, är nödvändig. Med tanke på den beroendesituation
den enskilde befinner sig i förhållande till arbetsgivaren är det viktigt att reglera integriteten i arbetslivet med hjälp av kollektivavtal. Förbunden måste stå för riskerna när
åtgärder ifrågasätts, inte medlemmarna.
I betänkandet SOU 2009:44 ”Integritetsskydd i arbetslivet” föreslogs en arbetsrättslig lag som skulle vara heltäckande för arbetslivet beträffande övervaknings- och
kontrollåtgärder. Styrelsen ansåg i sitt remissyttrade att det behövs en lagreglering på
området, främst beroende på arbetsgivarnas motvilja att teckna kollektivavtal i dessa
frågor. Styrelsen ansåg att betänkande till vissa delar var bra och i andra mycket dåligt.
En till vissa delar semidispositiv lagstiftning, med hög skyddsnivå, är att föredra.
Sedan dess har inget hänt i frågan från lagstiftarens sida och rättsläget är oförändrat
komplicerat.
LO arbetar med frågan, en skrift är under utarbetande, vilken behandlar rättsläget
och förslag till åtgärder i olika delar. Diskussioner med Alna och Svenskt Näringsliv är
i sin linda rörande checklista och eventuell rekommendation från parterna hur tester,
om de utförs, ska genomföras på ett rättssäkert sätt. Förbunden har angripit frågorna
på olika sätt, allt från fullständig reglering i kollektivavtal till ingen reglering alls.
Styrelsen anser att det är viktigt att övervaka och påverka rättsutvecklingen och hur
situationen på arbetsplatserna utvecklas samt fortsätta arbetet i frågorna.
Motion 17.38 pekar på de ökande problemen på området. Styrelsen delar motionärernas syn på problematiken till fullo och avser att fortsätta det påbörjande arbetet
under kongressperioden och söka utveckla nya metoder att möta problemen. Det finns
modellavtal på området, men styrelsen bedömer det som ogörligt att utarbeta ett avtal
som passar för alla förbund.
I motion 17.39 föreslår motionärerna att LO ska verka för att taxiförarlegitimationen
ska förändras så att förarens namn skyddas från allmänheten. Styrelsen delar motionärens ståndpunkt.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 17.38 första och tredje att-satserna och 17.39 samt
att avslå motion 17.38 andra att-satsen.
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I debatten deltog
Ingrid Välitalo, Transport
Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande.

Beslut
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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Myndighetsutövning
Motionerna 17.40–17.42
17.40
Säkerställ tillsynsverksamheten inom Arbetsmiljöverket
Industrifacket Metall avd 2, Norrbotten och avd 7, Södra Norrland
Den borgerliga regeringen har minska anslagen till Arbetsmiljöverket. Detta
har medfört att hundratals tjänster inom myndigheten har försvunnit. Konsekvensen av det är att tillsynen ute på arbetsplatserna har minskat med 25
procent i jämförelse med 2006. Minskade möjligheter för Arbetsmiljöverket medför också mindre konsekvenser för arbetsgivare med en bristfällig
och dålig arbetsmiljö.
Ett av de viktigaste instrumenten för ett aktivt myndighetsutövande har
därmed kraftigt försämrats samt att skyddsombudens rättigheter att påtala
brister i arbetsmiljön och begära en inspektioner har försvårats.
En av de viktigaste rättigheterna för skyddsombuden är att skriva en
framställan i en arbetsmiljöfråga enligt arbetsmiljölagen. Denna framställan ska behandlas av Arbetsmiljöverket, och där eventuella myndighetskrav
sedan måste åtgärdas av arbetsgivaren.
Konsekvensen av de minskade anslagen har lett till personalneddragningar inom Arbetsmiljöverket som leder till att myndigheten inte får den
tid som krävs för detta arbete och därigenom undgår många arbetsgivare
eventuella krav på åtgärder.
Med alla de arbetsmiljöproblem som finns på många av våra arbetsplatser
har dessa beslut lett till försämringar för våra arbetskamrater, i värsta fall
till priset av deras liv eller hälsa.
Vi föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för
att frågan drivs om ökat anslag till Arbetsmiljöverket för att kunna bedriva
en aktiv myndighetstillsyn av våra arbetsplatser.

17.41
Höj polisens kompetens inom arbetsmiljöområdet
Industrifacket Metall avd 2, Norrbotten och avd 7, Södra Norrland
På grund av alltför bristfälliga förundersökningar i samband med utredningar gällande eventuellt arbetsmiljöbrott läggs i dag de flesta utredningarna ned. En av anledningarna till detta är att det inte ingår någon som helst
utbildning kring arbetsmiljölagstiftningen i polisens utbildning.
Dessutom prioriteras inte utredningarna i tillräcklig omfattning, utan
ansvariga utredare på polisen får många gånger lägga utredningarna kring
eventuella arbetsmiljöbrott åt sidan till förmån för andra brottsutredningar.
Vi föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för
att Polishögskolan inför obligatorisk utbildning inom arbetsmiljölagstiftningens område samt
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att det säkerställs att arbetsmiljöbrott utreds och prioriteras av välutbildad
personal inom polisväsendet.

17.42
Utöka hastighetsövervakningen och dubblera böterna för fortkörare vid
vägarbeten
SEKO
Vägarbetarnas arbetssituation är väldigt utsatt. Väldigt många känner oro
för att arbeta på vägen och den höga hastigheten förbi vägarbetsplatser är
det enskilt största arbetsmiljöproblemet för vägarbetarna. Det visar flera
undersökningar som fackförbundet SEKO har gjort bland sina medlemmar.
Den senaste undersökningen som SEKO gjorde i maj 2011 (Novus Opinion,
1 000 medlemmar) visar att nästan tre av fyra vägarbetare, 72 procent, oroar
sig för att arbeta på vägen på grund av bristande säkerhet. Nästan nio av
tio, 88 procent, tycker att trafikanterna tar lite eller ingen hänsyn till dem
som arbetar på vägen.
Trafikanterna visar väldigt lite respekt för de som arbetar på våra vägar. En mätning vid ett vägarbete på E4 vid Södertälje den 6 juni 2011, som
polisen genomförde på uppmaning av SEKO, visade att var tredje trafikant
bröt mot den gällande hastighetsbegränsningen på 70 km/h. Den högsta
registrerade hastighet var 115 km/h. SEKO har också gjort flera egna mätningar som bekräftar den dåliga hänsyn trafikanterna visar.
Under flera år har SEKO krävt åtgärder för att minimera säkerhetsproblemen runt vägarbetsplatserna. Förbundet har länge ställt krav på väghållarens ansvar att vid större vägar, och där det är möjligt, alltid avleda trafiken. Ett annat stående krav är utökad hastighetsövervakning vid utsatta
vägarbetsplatser. SEKO kräver också att böterna för hastighetsöverträdelse
vid vägarbeten dubbleras. Det finns studier som visar att en kombination
av ökad hastighetsövervakning och reprimand i form av dubbla böter vid
hastighetsöverträdelse har dämpande effekt på de höga hastigheterna och
trafikanternas hänsynslösa beteende vid vägarbetsplatser.
Det finns även en vilja hos riksdagsledamöterna att gå SEKOs krav till
mötes. En undersökning som förbundet gjorde bland riksdagsledamöterna
(Exquiro, juli 2011) visar att 62 procent av riksdagsledamöterna stödjer SEKOs krav på att fördubbla böterna för trafikanter som bryter mot gällande
hastighetsbegränsning vid ett vägarbete. Undersökningen visar vidare att
hela 83 procent stödjer SEKOs krav på utökad hastighetsövervakning vid
vägarbeten.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för att hastighetsövervakningen utökas vid vägarbetsplatser samt införandet av dubblerat bötesbelopp för trafikanter som bryter
mot hastighetsbegränsningarna vid vägarbetsplatser.
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Utlåtande
Motionerna 17.40–17.42 samt 17.33 andra–fjärde att-satserna
17.40
att frågan drivs om ökat anslag till Arbetsmiljöverket för att kunna bedriva en aktiv
myndighetstillsyn av våra arbetsplatser.
17.41
att Polishögskolan inför obligatorisk utbildning inom arbetsmiljölagstiftningens område samt
att det säkerställs att arbetsmiljöbrott utreds och prioriteras av välutbildad personal
inom polisväsendet.
17.42
att LO ska verka för att hastighetsövervakningen utökas vid vägarbetsplatser samt
införandet av dubblerat bötesbelopp för trafikanter som bryter mot hastighetsbegränsningarna vid vägarbetsplatser.
17.33 andra–fjärde att-satserna
att anslagen från staten till Arbetsmiljöverket ökar,
att brotten mot arbetsmiljölagen beivras
att utbildning i att driva arbetsmiljöbrott blir en prioriterad fråga i samhället.
I motionerna 17.40 och 17.33 andra och tredje att-satserna behandlas frågan om
Arbetsmiljöverkets resurser. LO och förbunden känner vrede över den borgerliga regeringens kraftiga nedskärningar på arbetsmiljöområdet, som aviserades redan 2006.
Konsekvenserna av den snabba nedläggningen av Arbetslivsinstitutet och de kraftiga
besparingarna på Arbetsmiljöverket är nu tydliga. En av effekterna är det minskade
stödet för våra förtroendevalda skyddsombud. En annan effekt är att färre arbetsmiljöbrott beivras.
Inte bara svensk fackföreningsrörelse, utan även andra organisationer, har betänkligheter över de nedskärningar som gjorts. Inom EU utvärderas ländernas tillsynsorganisationer. I rapporten från den senaste studien av den svenska tillsynen (2009),
redovisas betänkligheter över budgetnedskärningarna. Med utgångspunkt från en jämförelse mellan åren 2006 och 2010 visas bland annat att antalet inspektörer minskat
med 28 procent och antalet assistenter med 48 procent.
I rekommendationerna varnar de för följderna av att inspektörerna inte får tillräckligt utrymme för kompetensutveckling. De pekar också på riskerna med nedskärningarna på de administrativa stödresurserna och exemplifierar det med ett distrikt där
inspektörerna i genomsnitt endast hade 26 procent av sin tid utanför kontoret. De
rekommenderar en ökning av antalet inspektörer och framhåller ILOs rekommendation
på en inspektör/10 000 arbetstagare.
I de årliga redovisningarna av RSO-verksamheten framhåller förbunden att inspektionen har blivit allt svårare att få ut på arbetsplatserna och svårare att få med i samband
med utbildningar. Framställningarna enligt Arbetsmiljölagen 6:6a tar ofta lång tid och
det förekommer att man enbart svarar arbetsgivaren och inte den fackliga företrädaren.
De rapporterar också att gamla upparbetade kontakter ofta fungerar bra, men att nya
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inspektörer inte fungerar bra när det gäller samverkan, varför oro finns inför framtiden.
Effekten av inspektionens bristande resurser blir att många arbetsmiljöförbättrande
åtgärder, som skyddsombuden skulle behöva stöd för, aldrig blir gjorda. En annan är att
oseriösa företagare som utsätter sina anställda för risker, löper mindre risk att beivras.
Styrelsen anser att om utslagningen ska minska från arbetslivet och möjligheterna för
ett längre arbetsliv ska öka, är det uppenbart att arbetsmiljöpolitiken måste förändras.
I motionen 17.42 behandlas frågan om hastighetsövervakning vid vägarbetsplatser.
Motionären visar på ett övertygande sätt att vägarbetarnas arbetssituation är väldigt
utsatt och att förslaget till åtgärd är väl genomtänkt.
Motionärerna vill i motionerna 17.33 fjärde att-satsen och 17.41 att LO under kongressperioden ska verka för att Polishögskolan inför obligatorisk utbildning inom
arbetsmiljölagstiftningens område. Detta för att stärka arbetsmiljöarbetet och även se
till att det säkerställs att arbetsmiljöbrott utreds och prioriteras av välutbildad personal, inom polisväsendet, samt att det finns sanktionsmöjligheter gällande arbetsmiljöbrott och att dessa prioriteras av samhället. Motionärerna pekar på viktiga delar av
samhällets tillsyns- och rättsvårdande ansvar. Arbetsmiljöproblemen har idag blivit allt
mer komplexa. Dessutom leder internationaliseringen till en ökad rörlighet och till en
arbetsmarknad som i praktiken omfattar hela den Europeiska unionen. I LOs vision för
dagens och framtidens arbetsliv ingår noll dödsfall orsakade av arbetet. Där medvetna
brott mot lag och föreskrifter förekommer ska dessa kunna identifieras och lagföras
betydligt oftare än vad som är fallet i dag.
LO har länge drivit att polisens utbildning och även arbetsmiljöbrotten ska prioriteras upp av regeringen. Sedan år 2009 genomförs en årlig fortbildning i arbetsmiljöbrott på Polishögskolan. På kursen deltar även arbetsmiljöåklagare och jurister från
Arbetsmiljöverket. Trots detta kan styrelsen konstatera att arbetsmiljöbrotten tyvärr
inte fullt ut är prioriterade hos alla polisdistrikt ännu.
På LOs initiativ togs lagstiftningen om företagsbot upp till översyn år 2005 vilket föranledde en höjning av företagsboten och att strafföreläggande infördes. Att det blivit
lättare att utdöma företagsbot blir tydligt genom den fördubbling av antalet domar och
strafförelägganden i arbetsmiljömål som skett de senaste fyra åren. Dessutom inrättades 2009 en särskild riksenhet för miljö- och arbetsmiljömål (Rema). I dag består enheten av 21 specialiståklagare på miljö- och arbetsmiljöområdet. Styrelsen välkomnar de
förbättringar som skett, men kan också konstatera att utvecklingen inte går åt rätt håll
på alla områden.
Under 2011 lämnade den så kallade sanktionsutredningen sitt betänkande ”En
bättre arbetsmiljö genom effektivare sanktioner” (SOU 2011:57). Utredningen föreslår
att administrativa åtgärder i form av sanktionsavgifter, förelägganden och förbud ska
ersätta straffrättsligt förfarande vid överträdelser av bestämmelser i arbetsmiljölagen
och dess föreskrifter. Dessutom föreslås att förelägganden och förbud alltid ska förenas med vite.
Vilka konsekvenser detta ur ett rättsperspektiv kommer att få vid arbetsmiljöbrott
är oklart. LO har uppmärksammat att sanktionsutredningens förslag inte omfattar
alla arbetstagare på arbetsmarknaden. Utstationerade arbetstagare med utländsk
arbetsgivare hamnar mellan stolarna, eftersom utredningen inte besvarat frågan om
hur sanktionsavgifter ska kunna drivas in hos utländsk arbetsgivare som är verksam
i Sverige. I dag ingår inte sanktionsavgifter i lagen (2009:1427) om ömsesidigt erkännande och verkställighet av bötesstraff inom EU.
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LO anser sammanfattningsvis att det är viktigt att säkerställa kvaliteten i det rättsliga förfarandet gällande arbetsmiljöbrott.
LO har i sitt remissyttrande till sanktionsutredningen därför avvisat förslaget på
avkriminalisering av arbetsmiljölagen och anser att det fortsatt ska vara straffbart när
anställdas hälsa riskeras. Ett sätt är att den redan inrättade riksenheten för miljö- och
arbetsmiljömål (Rema) utvecklas. Enheten bör även få till uppgift att göra djupare och
bredare analyser av sammanhangen bakom allvarliga arbetsmiljöbrott – exempelvis
om vissa typer av företag, både avseende företagsformer och branscher, återkommer
och om det finns koppling till annan kriminalitet. Enheten bör knyta till sig specialiserade poliser på arbetsmiljöbrott, på samma sätt som det har inrättats en riksenhet mot
korruption på Rikspolisstyrelsen där man knutit till sig åklagare.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 17.40–17.42 och 17.33 andra–fjärde att-satserna.

Full sysselsättning: Fler måste kunna jobba ett helt
arbetsliv, sidan 40 samt sidan 42 första förslaget
Sidan 40
Ett utökat samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Arbetsmiljöverket
krävs för att både främjandelagen och arbetsmiljölagen ska ge de effekter
som krävs för att trygga goda arbetsförhållanden så att personer med funktionsnedsättning och äldre arbetstagare ska kunna kvarstå i anställning.
En nationell handlingsplan bör tas fram mellan arbetsmarknadens parter
och berörda myndigheter för att komma till rätta med de arbetsmiljöproblem som leder till att stora yrkesgrupper lämnar arbetslivet i förtid.

Sidan 42, första förslaget
Arbetsmiljöverket måste tillföras resurser så att de kan förbättra kontroll
och uppföljning med särskild tonvikt på de branscher, sektorer och yrken
där problemen är som störst.
Staten bör tillskjuta medel för kvalificerad utbildning av skyddsombud.
I debatten deltog
Björn-Inge Björnberg, SEKO
Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande.

Beslut
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.

A r b e tsliv

| 489

Arbetsorganisation
Motion 17.43
17.43
Kränkande särbehandling
Transportarbetareförbundet avd 4, Linköping
Nio av tio bemanningsanställda mår dåligt av att gå till sin arbetsplats. Alldeles för lite uppmärksamhet riktas mot den systematiska kränkande särbehandling som sker mot bemanningsanställda ute hos kundföretagen.
Människor mår dåligt av att gå till sitt arbete på grund av att det lämnas
oerhört lite eller ingen möjlighet till utveckling.
Yttrandefriheten inskränks och dina ord gräver dig än djupare ned mot
samhällets botten. När du befinner dig på arbetsplatsen som inhyrd, är du
inget annat än en turist på väg mot ett resmål du absolut inte har köpt biljett till. Det är det billigaste lågprisflyg med den absolut sämsta komfort,
du kan tänka dig. I de fall där du som anställd opponerar dig mot rådande
rutiner och arbetsförfaranden, kan dina arbetsuppgifter komma att degraderas till nästintill straffarbetsliknande utföranden.
Samhället förändras i snabb takt, samtidigt som pressen på företagen
ökar, då vinstmarginalerna minskar. Bemanningsföretagen prisar sig in för
att erhålla uppdrag. Det utlovas hög produktivitet och flexibilitet, något
som är lite av varje företags dröm och mål, att öka marginalerna på arbetarnas arma bekostnad.
Det är vi på golvet som får betala priset när företagen rationaliserar bort
varje enskild arbetares rättighet till en dräglig arbetsmiljö.
Vi föreslår
att LO kräver schysta villkor på arbetsplatser där inhyrd personal verkar
att mer resurser från LOs sida läggs på att utreda osunda arbetsförhållanden
och följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet, i synnerhet vad som
görs för att motverka psykosocial ohälsa hos den inhyrde.
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Utlåtande
Motion 17.43
17.43
att LO kräver schysta villkor på arbetsplatser där inhyrd personal verkar
att mer resurser från LOs sida läggs på att utreda osunda arbetsförhållanden och följa
upp det systematiska arbetsmiljöarbetet, i synnerhet vad som görs för att motverka
psykosocial ohälsa hos den inhyrde.
LO kräver schysta villkor för alla på alla arbetsplatser. Inhyrdas villkor regleras i
bemanningsavtalet och i lagstiftningen. Skyddsombuden och andra fackliga representanter vakar över att arbetsgivaren uppfyller lag och avtal. Den facklig organisationsgraden i bemanningsföretagen är dock låg och det finns mycket få skyddsombud.
Inhyrarens skyddsombud kan ha svårigheter med att företräda inhyrd personal. LO
har därför sedan 2004 försökt få in regler om arbetsmiljöarbete i bemanningsavtalet.
Arbetsmiljöverket kommer under 2012 att göra en riktad tillsyn av bemanningsanställdas arbetsmiljö.
LO undersöker vart fjärde år arbetsmiljön och dess effekter på LO-förbundens
medlemmar. I denna undersökning och undersökningar av skyddsombudens arbete,
belyses även det systematiska arbetsmiljöarbetet. Hur inhyrd personal har det, kommer dock inte fram i dessa undersökningar. Styrelsen håller med motionären om att
de inhyrdas villkor borde utredas mer. Viss forskning finns på området och nya projekt
startar under 2012. LO och berörda förbund deltar i dessa projekt. Om dessa projekt
inte är tillräckliga kan LOs styrelse besluta om att ytterligare resurser läggs på detta
område.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motion 17.43 första att-satsen samt
att anse motion 17.43 andra att-satsen besvarad.

Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande.

Beslut
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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Avtalsförsäkringar
Generellt
Motionerna 17.44–17.52
17.44
Avtalsförsäkringar
GS avd 8, Östergötland
Den så kallade svenska modellen bygger på att kollektivavtal tecknas på arbetsmarknaden. Tecknandet av kollektivavtal reglerar många av villkoren
på arbetsplatserna och även försäkringsskyddet för den anställde. Kollektivavtalsförsäkringarna är då en gemensam angelägenhet för arbetsmarknadens parter och de har kommit överens om att Fora ska administrera
försäkringarna.
Vi menar att det är en av LOs arbetsuppgifter att värna om samtliga
medlemsorganisationers medlemmar och i det ligger att driva frågan om
kollektivavtal på alla nivåer: centralt, regionalt och lokalt.
I det bör också ligga att arbeta för att Fora ska uppmana till tecknande av
kollektivavtal. En av LOs viktigaste uppgift måste ju vara att bära den svenska modellen med kollektivavtal, vilka reglerar villkoren på arbetsmarknaden.
Vi yrkar att LO beslutar att verka för
att Fora ska uppmana till tecknande av kollektivavtal vid kontakter med
företag samt
att de företag som inte har kollektivavtal får betala en högre premie.

17.45
Avtalsförsäkringar
Industrifacket Metall avd 22, Sörmland
Den så kallade svenska modellen bygger på att kollektivavtal tecknas på arbetsmarknaden. Tecknandet av kollektivavtal reglerar många av villkoren
på arbetsplatserna, inklusive försäkringsskyddet för den anställde. Kollektivavtalsförsäkringarna är då en gemensam angelägenhet för arbetsmarknadens parter och de har kommit överens om att Fora ska administrera
försäkringarna.
Vi menar att det är en av LOs arbetsuppgifter att värna om samtliga medlemsorganisationers medlemmar och i det ligger att driva frågan om kollektivavtal på alla nivåer – centralt, regionalt och lokalt. I det bör det också
ingå att arbeta för att Fora ska uppmana till tecknande av kollektivavtal. En
av LOs viktigaste uppgift måste ju vara att bära den svenska modellen med
kollektivavtal vilka reglerar villkoren på arbetsmarknaden.
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Vi föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för
att Fora ska uppmana till tecknande av kollektivavtal vid kontakter med
företag.

17.46
Försäkringsskyddet vid anställning
Industrifacket Metall, Kommunalarbetareförbundet, Byggnadsarbetareförbundet Byggnads Öst, Kommunal Stockholms län, IF Metall avd 22, Sörmland
Vid arbete efter 65 år inträder försämringar av det försäkringsskydd som
finns via avtalsförsäkringarna men även gällande övriga försäkringsskydd.
Exempelvis har den enskilde inte längre rätt till sjukpenning eller a-kassa.
Inbetalningar till avtalspension sker endast vid överenskommelse med
arbetsgivaren. Det är inte rimligt att kollektivavtalsförsäkringsskyddet inte
är relaterat till den flexibla pensionsåldern, vilket också kan tyckas gälla
övrigt socialförsäkringsskydd.
Om det är tillåtet, och i en del fall till och med önskvärt, att arbetstagaren kvarstår i arbete efter 65 års ålder måste försäkringsskyddet följa med.
Vi föreslår LO-kongressen besluta
att kollektivavtalsförsäkringarna ses över så att samma försäkringsskydd
gäller vid arbete/anställning efter 65 år som före,
att krav på anpassning av försäkringsskyddet framförs i förhandlingar med
motparten samt
att arbeta för att även övrigt försäkringsskydd anpassas till den flexibla
pensionsåldern.

17.47
Försäkringsskyddet vid anställning
GS avd 8, Östergötland
Vid arbete efter 65 år inträder försämringar av det försäkringsskydd som
finns via avtalsförsäkringarna men även gällande övriga försäkringsskydd,
exempelvis har den enskilde inte längre rätt till sjukpenning eller a-kassa.
Inbetalningar till avtalspension sker endast vid överenskommelse med arbetsgivaren.
Det är inte rimligt att kollektivavtalsförsäkringsskyddet inte är relaterat
till den flexibla pensionsåldern, vilket också kan tyckas gälla övriga socialförsäkringsskydd.
Vi menar att om det är tillåtet, och i en del fall till och med önskvärt, att
arbetstagaren kvarstår i arbete efter 65 år måste försäkringsskyddet följa
med.
Vi yrkar därför att LO beslutar
att kollektivavtalsförsäkringarna ses över så att samma försäkringsskydd
gäller vid arbete/anställning efter 65 år som före.
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17.48
Information om avtalsförsäkringarna och avtalspensionen
Handelsanställdas Förbund avd 1, Malmö och avd 20, Stockholm
Avtalsförsäkringarna och avtalspensionen utgör en viktig del av de kollektivavtalade förmånerna men fortfarande är det många som går miste om
ersättning för att de inte känner till när anmälan ska göras. Den information
om försäkringarna som bedrivs av Svenskt Näringsliv och LO finansieras
huvudsakligen av medel som hämtas från försäkringspremierna. LO har
valt att lägga en stor del av dessa medel på att finansiera utbildning, service
och material till förbundens försäkringsrådgivare. En mindre del fördelas
till förbunden för kompletterande informationsinsatser.
Nuvarande ordning härstammar från förslag från en utredning som
avslutadesår 2000 med representanter från förbunden och LO. Sedan dess
har mycket hänt både i förbunden och LO och ytterligare organisatoriska
förändringar väntas i flera förbund som påverkar informationsverksamheten. LO-distriktens roll i utbildningsverksamheten och försäkringsrådgivaren som nyckelfunktion i informationsarbetet har ifrågasatts utifrån
förändringarnai förbunden. Många arbetsplatser saknar försäkringsrådgivare och det är svårt att nå medlemmar och andra anställda på små arbetsplatser.
Det är hög tid för att återigen grundligt se över hur verksamheten bedrivs
och om det behöver göras förändringar för att åstadkomma en effektivare
användning av informationsmedlen och en förbättrad kunskap om avtalsförsäkringarna och pensionen på arbetsplatserna.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att en utredning tillsätts med representanter från LO och LOs förbund
med uppdrag att göra en översyn av informationsverksamheten inom
försäkringsområdet och dess finansiering
att utredningen lämnar rapport och eventuella förslag på förändringar till
LOs styrelse senast under 2013.

17.49
Många sjukskrivna missar pengar de har rätt till
Kommunalarbetareförbundet Kommunal Västerbotten
Det finns många arbetsgivare, speciellt mindre företag, som missar eller inte
har kunskap om de försäkringar som de har tecknat, till exempel försäkringarna inom Fora, som kan ge pengar till många sjukskrivna.
Vi som har uppdrag inom facket gör vad vi kan för att hjälpa våra medlemmar, men får ibland inte vetskap om att de är sjukskrivna. Om vi kan få
en första kontakt med dem som blir sjukskrivna kan det leda till att fler får
hjälp med att anmäla en arbetsskada på ett korrekt sätt. Vi kan även hjälpa
till med att tyda försäkringskassans regler.
Vårt förslag är att försäkringskassan i sitt första utskick om sjukskrivningen skriver följande: ”Vi rekommenderar dig att ta kontakt med ditt
fackförbund och/eller din arbetsgivare för att få information om eventu-
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ella andra försäkringar”. Denna mening kanske inte uppmärksammas av så
många, men kan vara en av flera försök att hjälpa den som behöver hjälp.
Vi föreslår att LO får i uppdrag
att påverka försäkringskassan att i sitt första utskick om sjukskrivningen
lägga in meningen: ”Vi rekommenderar dig att ta kontakt med ditt fackförbund och/eller din arbetsgivare för att få information om eventuella
andra försäkringar”.

17.50
Folksam på provision
Transportarbetareförbundet avd 26, Luleå
Folksam har som ett steg i sin verksamhet introducerat en fördjupad samverkan för medlemsnytta. Man vill genom de fackliga organisationerna och
deras förtroendevalda få hjälp med att komma in på arbetsplatser via informations-, medlemsmöten eller genom att försäkringsrådgivare/försäkringsinformatörer lotsar medlemmar vidare till Folksam. Man har som ett
led i detta anställt och utbildat ett antal certifierade rådgivare som ger försäkringskvartar. Kvartarna är kostnadsfria och syftet är att ge anpassad
information om Folksams olika tjänster. Man ser det som ett bidrag till att
öka medlemskapets värde för fackföreningarna. Folksams rådgivare har fått
utbildning i fackföreningskunskap och ideologi, avtals- och gruppförsäkringar och familjejuridik.
Samarbetet mellan fackföreningsrörelsen och Folksam är gott och försäkringsgenomgångarna är ofta värdefulla. Det personliga försäkringsskydd vi
kan erbjuda med Folksams hjälp via de kollektiva medlemsförsäkringarna är
en viktig fråga för fackföreningarna. Det vi har reagerat på är att Folksams
rådgivare arbetar med provisionslön. Vi ser en uppenbar ideologisk krock
med att Folksam nyttjar förtroendevalda för att öka sin merförsäljning och
vi vill att Folksams rådgivare som arbetar mot fackföreningarna ska gå på
ren månadslön utan provisionsdel.
Vi föreslår att LO verkar för
att Folksams rådgivare som arbetar mot fackföreningarnas medlemmar har
ren månadslön utan provisionsdel.

17.51
Jämlik kostnadsfördelning av semesterlönekostnader
Transportarbetareförbundet avd 26, Luleå
Den som idag tar ut föräldraledighet har rätt till semesterlön av arbetsgivaren
i 120 dagar, eller om man är ensamstående i 180 dagar eftersom dessa dagar av
föräldraledigheten är semesterlönegrundande frånvaro enligt semesterlagen.
Semesterlönegrundande frånvaro är även den tid som den blivande mamman eventuellt är ledig med garviditetspenning. Det är bra trygghetsdelar
i Semester- och Föräldraledighetslagen men det skapar kostnadsskillnader
mellan de arbetsplatser som har dominans av det ena könet. Exempelvis
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har industri- och byggbranschen lägre kostnader än service-, handels- och
vårdbranschen som domineras av kvinnlig arbetskraft.
Vi vet att kvinnor diskrimineras på arbetsmarknaden just för att de är
kvinnor och att att de troligen kommer att vara föräldralediga under perioder av sitt yrkesliv. Detta bekräftas bland annat av att olika förbud finns
skrivna i Föräldraledighetslagen, se särskilt 16 § och 17 § i nämnda lag.
För att öka jämställdheten och motverka diskriminering samt få en könsneutral semesterlönekostnad vid föräldraledighet, vill vi ha en förändring
av nu gällande regler för semesterlönekostnaderna så att alla branscher bär
kostnaderna solidariskt gemensamt, exempelvis genom AFA-försäkring
(AGS) eller på annat lämpligt sätt.
Om denna förändring av kostnadsansvaret sker är vi övertygade om att
vi eliminerat ännu ett hinder för unga blivande föräldrar att få en tryggare
anställning.
Vi föreslår
att LO beslutar att arbeta för en förändring av kostnadsansvaret såsom framförts ovan för att uppnå en jämlik och kostnadsneutral semesterlönekostnad vid föräldraledighet.

17.52
Försäkringsrådgivarverksamheten
Transportarbetareförbundet avd 14, Helsingborg
Den nuvarande försäkringsrådgivarverksamheten är en viktig del inom fackföreningsrörelsens medlemsvärvning och det är viktigt att vi har rådgivare
ute på våra arbetsplatser. Kunskapen om avtalsförsäkringarna är väldigt låg
ute på arbetsplatserna, både bland arbetstagare och arbetsgivare. Ett problem
som vi stött på är just namnet ”rådgivare” vid rekrytering av nya medarbetare.
Rådgivare betecknar i regel en erfaren och specialiserad person från
vilken man söker hjälp och förslag, främst i ekonomiska frågor. Informatör
är en person som på olika nivåer arbetar med information i offentliga eller
privata organisationer.
Vi föreslår
att man ändrar namnet från försäkringsrådgivare till försäkringsinformatör.

496 |

Ko n g r e ss p r oto k oll – L O s 2 7 e o r d i n a r i e k o n g r e ss 2 0 1 2

Utlåtande
Motionerna 17.44–17.52
17.44
att Fora ska uppmana till tecknande av kollektivavtal vid kontakter med företag samt
att de företag som inte har kollektivavtal får betala en högre premie.
17.45
att Fora ska uppmana till tecknande av kollektivavtal vid kontakter med företag.
17.46
att kollektivavtalsförsäkringarna ses över så att samma försäkringsskydd gäller vid
arbete/anställning efter 65 år som före,
att krav på anpassning av försäkringsskyddet framförs i förhandlingar med motparten
samt
att arbeta för att även övrigt försäkringsskydd anpassas till den flexibla pensionsåldern.
17.47
att kollektivavtalsförsäkringarna ses över så att samma försäkringsskydd gäller vid
arbete/anställning efter 65 år som före.
17.48
att en utredning tillsätts med representanter från LO och LOs förbund med uppdrag att
göra en översyn av informationsverksamheten inom försäkringsområdet och dess
finansiering
att utredningen lämnar rapport och eventuella förslag på förändringar till LOs styrelse
senast under 2013.
17.49
att påverka försäkringskassan att i sitt första utskick om sjukskrivningen lägga in
meningen: ”Vi rekommenderar dig att ta kontakt med ditt fackförbund och/eller din
arbetsgivare för att få information om eventuella andra försäkringar”.
17.50
att Folksams rådgivare som arbetar mot fackföreningarnas medlemmar har ren
månadslön utan provisionsdel.
17.51
att LO beslutar att arbeta för en förändring av kostnadsansvaret såsom framförts ovan
för att uppnå en jämlik och kostnadsneutral semesterlönekostnad vid föräldraledighet.
17.52
att man ändrar namnet från försäkringsrådgivare till försäkringsinformatör.
Motionerna 17.44 och 17.45 vill att Fora skall uppmana till att teckna kollektivavtal vid
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kontakt med företag. Motion 17.44 vill även att de företag som inte har kollektivavtal
får betala högre försäkringspremier.
Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Fora ägs till lika delar
av Svenskt Näringsliv och LO. Fora finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva
lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda. Fora har
till uppgift att upprätta försäkringsavtal med de företag som gått med i en arbetsgivarorganisation eller tecknat kollektivavtal direkt med ett fackförbund. Fora ska vara
opartiskt.
Försäkringspremier i AFA-försäkring beräknas på hela försäkringskollektivet inom
respektive riskförsäkring. Styrelsen anser att det är viktigt att kollektivavtal tecknas
på den svenska arbetsmarknaden och ansvaret för detta ligger på de fackliga organisationerna. Styrelsen avser att uppta överläggningar med Fora så att man vid kontakt
med arbetsgivare, kan lämna information om vikten och värdet av att omfattas av kollektivavtal. En förutsättning för detta är att båda ägarna till Fora är överens. Styrelsen
anser att det är viktigt att värna alla anställda, att grundtanken är solidarisk finansiering
I motionerna 17.46 och 17.47 vill motionärerna att kollektivavtalsförsäkringarna ses
över, så att samma försäkringsskydd gäller vid arbete/anställning efter 65 år som före.
I motion 17.46 ställs också krav på att anpassning av försäkringsskyddet framförs i förhandlingar med motparten, samt att arbeta för att även övrigt försäkringsskydd anpassas till den flexibla pensionsåldern.
Kollektivavtalsförsäkringar är komplement till de lagstadgade försäkringarna.
För att få förändringar i de kollektivavtalade försäkringarna krävs förhandling med
motparten Svenskt Näringsliv i samband med avtalsrörelse. Premierna till kollektivavtalsförsäkringarna tas av löneutrymmet. LOs styrelse anser att fortsatta förbättringar
av avtalsförsäkringar ska finnas med för övervägande och prioritering bland kraven i
kommande avtalsförhandlingar.
Motionären vill i motion 17.49 påverka försäkringskassan att i sitt första utskick
om sjukskrivningen lägga in meningen: ”Vi rekommenderar dig att ta kontakt med
ditt fackförbund och/eller din arbetsgivare för att få information om eventuella andra
försäkringar”.
LO bedriver fortlöpande informationsinsatser för att uppmärksamma individer på
att det kan finnas försäkringar som kompletterar vid sjukskrivning. Dessa görs med
särskilda informationsmedel och försäkringsinformatörer (försäkringsrådgivare).
Styrelsen ser positivt på att försöka få försäkringskassan att informera om att det kan
finnas kompletterande ersättning och att individen uppmanas att kontakta arbetsgivaren eller sin facklig organisation.
I motion 17.48 föreslås att en utredning tillsätts med representanter från LO och LOs
förbund med uppdrag att göra en översyn av informationsverksamheten inom försäkringsområdet och dess finansiering samt att utredningen lämnar rapport och eventuella förslag på förändringar till LOs styrelse senast under 2013.
LO och förbunden, med deras regionala organisationer, har ansvaret för att informera privatanställda arbetare om vilka avtalsförsäkringar som finns samt avtalspensionen. Från och med den 1 januari 2012 har även kooperativa arbetare tillkommit till
denna grupp. Motionärerna menar att LO-distriktens roll i utbildningsverksamheten
och försäkringsrådgivaren som nyckelfunktion i informationsarbetet, har ifrågasatts
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utifrån förändringarna i förbunden och att många arbetsplatser saknar försäkringsrådgivare. Förbunden har tillsammans ungefär 6 300 försäkringsrådgivare. Antalet försäkringsrådgivare har minskat under åren. Orsakerna till detta är flera. Dels på grund av
vikande medlemstal och dels tack vare/på grund av att registren nu innehåller aktiva
försäkringsrådgivare. Alla nya försäkringsrådgivare får en grundutbildning och erbjuds
en vidarutbildningsdag per år. Antalet deltagare i de utbildningarna är cirka 55–60 procent av försäkringsrådgivarna, vilket är en minskning jämfört med föregående år.
Den nuvarande organisationen utreddes och beslutades år 2000. År 2007 gjordes
ytterligare en genomlysning av utbildningsverksamheten och verksamheten har under
åren utvecklats. På flera håll har ett mer projektbaserat arbetssätt utvecklats. En positiv effekt av det har varit att medlemsrekrytering och information om avtalsförsäkringar
kopplats ihop på ett tydligare sätt. Det finns mycket goda resultat av projekt, som visar
på hur duktiga försäkringsrådgivare som jobbar regionalt mot andra arbetsplatser än
sina egna, värvar många medlemmar. Ett försökt genomfördes under hösten 2009, då
20 olika förbundsprojekt genomfördes runt om i landet. För många förbund gav det
mersmak och blev startskottet för att arbeta vidare med olika projekt.
Styrelsen anser därför att det är bra att nu belysa försäkringsrådgivareverksamheten och utreda hur LO och förbunden på bästa sätt i framtiden ska informera förbundens medlemmar och andra löntagare på kollektivavtalade arbetsplatser om avtalsförsäkringarna/avtalspensionen.
I motion 17.50 föreslås att Folksams rådgivare som arbetar mot fackföreningens
medlemmar har ren månadslön utan provisionsdel.
Som motionären beskriver har fackföreningsrörelsen och Folksam ett värdefullt
samarbete och genom att vara delägare i bolaget skapas medlemsnytta för förbundens
medlemmar. LO och Folksam har ett viktigt uppdrag tillsammans och det är att visa på
sammanhanget. Från avtalsförsäkringar, medlemsförsäkringar och det egna ansvaret
att skydda sig och de sina. Detta för att alla förbundsmedlemmar ska ha chansen att
teckna bra försäkringar. Motionären varnar för en ideologisk krock och upplever att
förtroendevalda används till att hjälpa till att öka enskilda säljares merförsäljning och
därmed ökad provision.
LO använder sitt inflytande på olika sätt för att motverka diverse löner och ersättningar som kan anses vara oetiska och stötande. Det är bra att Folksam under våren
2011 ändrat i det tidigare lönesystemet. Det finns ingen provisionsdel per såld försäkring längre utan den har ersatts med en bonustrappa som ska garantera kvalitet för
kunden, det vill säga att man stannar kvar som kund och är nöjd med sina försäkringar.
Styrelsen anser därför att motionen kan anses besvarad då Folksam själva åtgärdat
motionärens krav.
Motion 17.51 tar upp problemet med att kvinnor diskrimineras på arbetsmarknaden
på grund av att de fortfarande tar en stor del av föräldraledigheten och omsorgen om
små barn. Motionärerna argumenterar att föräldraledighetslagens regel om att de 120
första dagarna av föräldraledigheten är semestergrundande skapar kostnadsskillnader mellan arbetsgivare inom kvinno- respektive mansdominerade arbetsplatser.
Motionären anser de högre kostnaderna för arbetsgivare med många föräldralediga
leder till en minskad vilja att anställa kvinnor på trygga villkor.
För att öka jämställdheten och motverka diskriminering vid föräldraledighet vill
motionärerna förändra de gällande reglerna så att alla branscher bär kostnaderna
gemensamt. Det föreslås ske genom AFA-försäkring eller på annat lämpligt sätt.
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Styrelsen håller med om att det är ett stort problem att kvinnors arbetsmarknadsposition påverkas av att de fortfarande har huvudansvaret för barn och familj.
Föräldraförsäkringen går sedan, den infördes 1974, att dela lika mellan föräldrarna.
Ändå tar kvinnor ut ungefär fyra femtedelar av föräldrapenningdagarna, medan en femtedel av ersättningsdagarna tas ut av män. Den sneda fördelningen av föräldraledighet
bidrar till att skapa ojämlika förutsättningar för kvinnor och män på arbetsmarknaden.
Risken är uppenbar att den som tar stora delar av den tidiga omsorgen om barnen,
också på längre sikt blir den som anpassar sitt arbetsliv efter familjen.
Ur ett arbetsgivarperspektiv kan det därför vara rationellt att försäkra sig om att
slippa de extrakostnader som föräldraledighet och frånvaro på grund av sjuka barn
(vab) innebär. Kvinnor blir en potentiell riskarbetskraft, en risk som arbetsgivare kan
kompensera sig för genom lägre löner och otryggare anställningsvillkor.
Att genom gemensamma avtalsförsäkringar utjämna skillnaderna mellan kollektivavtalslösningar i fråga om regler vid föräldraledighet inom kvinno- och mansdominerade områden är en mycket viktig strategi. Däremot anser styrelsen inte att semesterlönereglerna är det huvudsakliga problemet till varför kvinnors och mäns villkor på
arbetsmarknaden skiljer sig åt. Inför årets avtalsrörelse ställde LO krav på en gemensam kollektivavtalad försäkring för att skapa lika villkor för kvalificeringstid, nivå på
föräldralön och extra ersättning vid vård av barn inom hela LO-familjen. Inom avtalsområden där många anställda tar ut föräldraledighet är ersättningsnivåerna ofta lägre
och villkoren sämre, medan avtalsområden där få är föräldralediga kan vara mer generösa. En sådan kollektivavtalad försäkring skulle kunna förbättra villkoren för kvinnor,
samtidigt som incitamenten för män att ta ut föräldraledighet skulle kunna öka.
Styrelsen anser inte att det är en rimlig strategi att avstå löneutrymme för att kompensera arbetsgivare för vad som är reglerat i lag som arbetsgivares ansvar. Även om
kostnaden för de semesterlönegrundade dagarna i föräldraförsäkringen är en bidragande orsak till att kvinnor särbehandlas är orsakerna mer omfattande än så. En bättre
strategi är att arbeta för en jämnare fördelning av ersättningsdagarna i föräldraförsäkringen mellan kvinnor och män. Om föräldraförsäkringen används i lika stor utsträckning av män som kvinnor finns inte längre någon rationell grund att betrakta kvinnor
som en kostnadsrisk på grund av frånvaro.
Styrelsen anser att en förändring av föräldraförsäkringen är, vid sidan av att minska
de hinder som finns på arbetsmarknaden och arbetsplatsen, en av huvudstrategierna
för att stärka kvinnors position på arbetsmarknaden. LO-kongressen 2004, beslutade
om att verka för en tredelning av föräldraförsäkringen. Målet är att två delar reserveras
för vardera föräldern och den resterande delen kan fördelas fritt mellan föräldrarna.
Sedan 2002 är 60 dagar reserverade för vardera föräldern. Införandet av de så kallade
pappamånaderna har bidragit positivt till mäns uttag av ersättningsdagar. Styrelsen
anser att LO bör driva på för att öka antalet reserverade dagar inom föräldraförsäkringen.
I motion 17.52 föreslås att man ändrar namnet från försäkringsrådgivare till försäkringsinformatör. Motionären belyser en viktig fråga som har betydelse för försäkringsrådgivarverksamheten. Namnet på uppdraget ska spegla uppdragets innehåll. Vad
uppdraget kallas för förfogar förbunden själva över och kan förändras inom ramen
för förbundens egna demokratiska organisation. De flesta förbund har valt att kalla
uppdraget för försäkringsrådgivare. Två förbund, Byggnads och Kommunal, har valt
försäkringsinformatör.
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Styrelsen ser problemet som motionären hänvisar till och det är olyckligt om uppdragets namn avskräcker och försvårar rekryteringen av nya förtroendevalda. Det finns
även en diskussion som med jämna mellanrum blir aktuell och det är den sammanblandning som kan ske med rådgivare inom finans- och försäkringsbranschen som är
hårt reglerad i lag. Uppdraget som försäkringsrådgivare innehåller ett informatörsuppdrag där information om avtalsförsäkringarna ska ges, men även att man som anställd
får hjälp att fylla i blankett och anmäla skador. Styrelsen kan därför instämma i att
uppdraget bör byta namn till försäkringsinformatör, men kan konstatera att det är en
fråga förbunden förfogar över.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 17.46 första och andra att-satserna och 17.47–17.49,
att anse motionerna 17.44–17.45, 17.46 tredje att-satsen, 17.50 och 17.52 besvarade
samt
att avslå motionen 17.51.

I debatten deltog
Inger Hjärtström, Kommunal
Ingrid Välitalo, Transport
Ali Shibl, Transport
Theres Heidrich, LO
Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande,
–– Inger Hjärtström, Kommunals yrkande om bifall över styrelsens utlåtande
över motionerna 17.46 och 17.49,
––Ali Shibl, Transports yrkande om bifall över motion 17.52.

Beslut
Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla styrelsens utlåtande.
Votering begärd av Ali Shibl, Transport.
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TFA
Motionerna 17.53–17.59
17.53
AFA-TFA och komplettering av ILO-förteckningen
Hotell och Restaurang Facket
Vissa arbetssjukdomar prövas inte av försäkringskassan enligt LAF/SFB (före
detta lagen om arbetsskadeförsäkring nu socialförsäkringsbalken, SFB) eftersom kraven på framtida arbetsoförmåga och inkomstförlustens storlek
inte är uppfyllda.
Ett visst antal av dessa kan av AFA-TFA självständigt prövas. Förutsättningen är att dessa skadefall finns angivna i den så kallade ILO-förteckningen. Denna förteckning är omnämnd i försäkringsvillkorens § 4.
ILO-förteckningen är från 1981 och upptar åtskilliga skaderisker främst
till följd av hantering av kemiska ämnen och vätskor. Däremot saknas belastningsskadorna (bortsett från vibrationsskador) och skador till följd av
psykisk arbetsrelaterad ohälsa.
Det är ett betydande antal skadefall som avser belastningsskador och
psykisk ohälsa och som därmed inte har möjlighet till att bli prövade och
ersatta då de inte medför rätt till ersättning enligt SFB. För åtskilliga av dessa
skador gäller långvariga och/eller frekventa sjukskrivningsperioder. Det är
därför av vikt att prövning kan ske av de arbetsskador som årligen anmäls
men som inte prövas då kraven i arbetsskadelagen/SFB inte är uppfyllda.
Med anledning av ovanstående yrkar vi
att LO verkar för att ILO-förteckningen kompletteras med belastningsskador (ej vibrationsskador) och psykisk arbetsrelaterad ohälsa
att LO-kongressen bifaller motionen.

17.54
AFA-TFA och komplettering med ersättning för hot och våld för privatanställda
Hotell och Restaurang Facket
Skador till följd av hot och våld är vardag för åtskilliga av LOs medlemmar.
Om en arbetstagare utsätts för våld på arbetsplatsen kan denne ersättas enligt försäkringsvillkoren men med vissa begränsningar. Sveda och värkersättning lämnas enbart om sjukskrivningen varat i 30 dagar med undantag
för om svedan och värken varit svår. Inkomstförlust lämnas om sjukskrivningen varat i mer än 15 dagar.
Hot ersätts enbart om det varit så svårt att det medfört sjukskrivning i anslutning till hotet och definieras då som ett olycksfall och som ersätts, enligt
ovan, som vid våld. Om den som blivit hotad blir sjukskriven efter en tid och
kanske till och med efter ett flertal hot definieras detta som arbetssjukdom.
Denna regleras då som alla andra arbetssjukdomar enligt Socialförsäkrings-
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balken (SFB) med krav på bland annat framtida arbetsoförmåga. Ett sådant
fall kan inte prövas direkt av AFA-TFA eftersom psykiska sjukdomar inte
är med i ILO-förteckningen.
Detta är således en viktig fråga för många av de privatanställda medlemmarna inom LO. Kommunal och Landstingsanställda har redan idag ett
särskilt försäkringstillägg just för detta och så är även fallet vad gäller de
som omfattas av PSA-avtalet (statligt anställda). Det är nu hög tid för komplettering av försäkringsvillkoret för de privatanställda LO-medlemmarna.
Med anledning av ovanstående yrkar vi
att LO verkar för att villkoren gällande hot och våld i TFA även omfattar
privatanställda inom LO
att LO-kongressen bifaller motionen.

17.55
Borttagande av vållandekravet i AFA-TFA gällande godkända arbetssjukdomar
Hotell och Restaurang Facket
Trygghetsförsäkringen vid arbetsskada, med ursprung i 70-talet, tillkom för
att ge de skadade en fullgod trygghet vid olycksfall och sjukdom i arbetet
utan att skadeståndstalan behövde föras i det enskilda fallet.
Försämringarna av arbetsskadeförsäkringen under 1993 övertogs inte rakt
av genom den kollektivt tecknade trygghetsförsäkringen. Förutsättning för
full täckning av inkomstbortfallet blev att den skadade skulle visa att arbetsgivaren eller någon av de anställda hade vållat skadan.
Vållandekravet i TFA togs bort under 2001 för olycksfall i arbetet. Förändringen innebar att den skadade skulle få ersättning för hela sin inkomstförlust vid sjukskrivning. Detta ansågs då som en väsentlig förbättring eftersom vållande inte längre behövde visas.
Till följd av ny praxis, fastställd av Högsta domstolen under 2008, föreligger nu behov av att fastställa att ersättningen skall regleras enligt skadeståndsrätten. Den nya praxisen innebär rätt till kompletterande livränta
om/när i framtiden den skadade gör en inkomstförlust på lägst 10 procent.
Detta vid jämförelse mellan lön i det arbete där skadan skedde och utgående
livränta oavsett om denna kommer från Försäkringskassan, försäkringsbolag eller lön i annat yrke.
Behovet av förändring i villkoren är väsentlig för det kan i många fall
vara så att efter ett visst antal år föreligger en betydande skillnad trots en
årlig uppgradering, bland annat till följd av förändrat basbelopp.
Vad gäller arbetssjukdomar godkänner Försäkringskassan 1 300 skadefall
per år. Därtill kommer de 700 skadefall av arbetssjukdomar som godkänns
av TFA enligt ILO-listan (se för övrigt nedan). Bland de godkända finns
flera – såsom bullerskador – som inte borde berättiga till skadestånd eftersom de inte avser inkomstförlust och sveda och värk. För arbetssjukdomar
gäller sedan 2003 att vållande måste visas inte bara för inkomstförlust utan
även för att få sveda och värkersättning.
Av dessa avrundat 2 000 arbetssjukdomar prövas vållande för färre än
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100 per år. Detta till följd av att vållandeprövning inte begärs av de skadade. Det handlar ofta om ett års sjukskrivning och då cirka 25 000 kronor i
inkomstförlust och därtill sveda och värkersättning på samma belopp, det
vill säga 50 000 kronor.
I stället för krav på visat vållande ska det anges att ersättning för inkomstförlust och sveda och värkersättning ska lämnas enligt skadeståndslagen och
detta oavsett om vållande föreligger eller ej.
Det skulle innebära full inkomstkompensation till alla de med godkända
arbetsskador (olycksfall och arbetssjukdomar) och att skadade med arbetssjukdomar även får ersättning för sveda och värk. Till följd av detta tas vållandenämnden bort och med dennas verksamhet förenade kostnader.
Sammanfattningsvis är detta en viktig motion för medlemmarna i LO.
Den medför full kompensation till de skadade utan vållandekrav.
Med anledning av ovanstående yrkar vi
att LO verkar för att kravet på vållande i TFA för godkända arbetssjukdomar tas bort,
att ersättning för inkomstförlust samt sveda och värk lämnas enligt skadeståndslagen
att LO-kongressen bifaller motionen.

17.56
Ändringar i TFA-villkoret § 22 a
Hotell och Restaurang Facket
Av cirka 2 000 godkända arbetssjukdomar (av försäkringskassan enligt SFB
och AFA-TFA enligt ILO-listan) per år prövas vållande hos färre än 100
stycken. Det innebär att många går miste om kompletterande ersättning
för inkomstförlust och för sveda och värkersättning. I pengar kan detta
motsvara 25 000 kronor vid en inkomst om 250 000 kronor samt sveda och
värkersättning vid ett års sjukskrivning runt 25 000 kronor. Det handlar
således om mycket pengar för den enskilde.
En viktig anledning till detta fåtal prövade ärenden är att otillräcklig
information lämnas. Det anges i försäkringsvillkoret som förutsättning för
ersättning att skadan ska ha vållats av arbetsgivaren. Detta är sakligt fel och
därtill saknas förklarande text.
Det borde i villkoret anges att arbetsgivaren även svarar för vållande (fel
eller försummelse) av arbetskamrat. Det borde också anges att prövning av
vållande ska ske enligt skadeståndslagen med beaktande av den för arbetsgivaren så stränga arbetsmiljölagen och utgivna föreskrifter. Det behövs således inte något betydande vållande från arbetsgivaren för att försäkringen
ska lämna ersättning.
Vållandenämndens praxis är att godkänna vartannat ärende. Utsikterna
är därför stora att få godkänt och rätt till en betydande ersättning.
Ändringarna i villkorstexten innebär att den broschyr som tillställs den
skadade ska kompletteras enligt ovan och därmed göra det lättare för den
skadade att förstå vad det handlar om och därmed avdramatisera hela prövningen.
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Med anledning av ovanstående yrkar vi
att LO verkar för att § 22 a i TFA-villkoren prövas enligt skadeståndslagen,
att LO verkar för att § 22 a i TFA-villkoren ändras så att oavsett om vållande
skett av arbetskamrat ska arbetsgivaren vara ansvarig,
att information som delges de försäkrade tydligt anger att vållande omfattar både arbetsgivare såväl som arbetskamrat
att LO-kongressen bifaller motionen i sin helhet.

17.57
AFA/TFA – försäkringsvillkor
Pappersindustriarbetareförbundet avd 51, Fiskeby
De flesta av oss upplever ett ökat krav på att våra medlemmar ska utföra
övertidsarbete. Det kan vara både vardagar och helger som tas i anspråk och
både den anställde samt vänner och familj blir lidande av detta krav. Men
det finns ytterligare problem förutom de rent sociala och praktiska med till
exempel barnomsorg.
Skulle alla medlemmar vara medvetna om att vi inte har någon försäkring som täcker när vi skadar oss på arbetstid så skulle det nog bli väldigt
stor oro på arbetsplatserna. Och vem är egentligen mer lämpad att protestera mot detta än självaste LO?
AFA täcker enbart inkomstförlust (från dag 15) efter den SGI som är
anmäld till försäkringskassan.
Har du kommit överens med din arbetsgivare att arbeta en hel helg (eller arbeta in semester), kanske till och med arbeta en storhelg som påsk eller
midsommar då det är lite bättre OB-ersättning för de flesta av oss och råkar
du ut för en olycka under de första timmarna du arbetar har du ingen som
helst ersättning för detta. Trots att du kommit överens med arbetsgivaren om
att arbeta i flera dagar. Anledningen till detta är att AFA hävdar att du inte
förlorat någonting, då övertidsarbete är pengar du inte skulle ha fått i vanliga
fall, utan de ersätter enbart efter den SGI du har anmält till försäkringskassan.
Vidare är det så att om AFA ska betala ut så kallad ”sveda och värk-ersättning” ska du dessutom vara sjukskriven i minst 30 dagar. Vi anser att
denna ersättning ska utgå helt utan karenstid, alltså i direkt samband med
att smärta/värk/skadan uppstår. Då det endast i undantagsfall händer att
någon blir sjukskriven så länge som 30 dagar, försäkringskassan brukar hitta
arbetsförmåga ganska snabbt, även om du brutit båda benen så har du säkert
50 procent arbetsförmåga i anpassade arbeten.
Vissa av oss är medvetna om alla dessa problem men det är svårt att agera
själv på en liten lokalavdelning. Pappers har på sitt håll, i förra avtalsrörelsen,
lyckats med att förhandla bort karensdagen vid olycksfall på arbetsplatsen.
Men vi är antagligen ganska unika om att ha ett sådant avtal. Men som ni
alla förstår av ovanstående text så finns det en hel del förbättringspotential
i våra avtalsförsäkringar.
Vi föreslår
att LO verkar för att förbättra vår TFA-försäkring gällande utebliven ersättning vid olycksfall som inträffar vid övertidsarbete,
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att LO verkar för att väsentligt förbättra försäkringsvillkoren gällande ”sveda
och värk” i TFA-försäkringen
att LO verkar för att man ej ska drabbas av någon karensdag vid olycksfall
på arbetsplatsen.

17.58
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada – TFA
Byggnadsarbetareförbundet Stockholm–Gotland
Inkomstförlust ska täckas även vid kortare sjukdomsfall än 14 dagar.
Karensen på merkostnader ska tas bort. Extrakostnader som förorsakas
av en arbetsskada ska naturligtvis inte betalas av den drabbade.
Vi föreslår
att inkomstbortfallet ska ersättas även vid kortare sjukfrånvaro än 15 dagar
att tidsgränsen för inkomstbortfallsersättning ska tas bort i TFA-försäkringen.

17.59
Trygghetsförsäkring vid arbetsolycksfall
Industrifacket Metall avd 2, Norrbotten
Om man råkar ut för olycksfall i arbetet har man enligt avtalsförsäkringen TFA rätt till ersättning för inkomstbortfall endast om sjukskrivningen överstiger 14 dagar. För kortare sjukskrivningar får man ersättning via
sjuklönesystemet, som innebär avdrag för karensdag och ersättning med
80 procent av lön.
Alla tjänar på att man kommer tillbaka till arbetet så fort som möjligt.
I många fall kan man anpassa arbetsuppgifterna om man inte direkt efter
olycksfallet klarar av sitt ordinarie arbete.
Vi anser att all sjukfrånvaro som är orsakad av arbetsolycksfall ska ersättas fullt ut från första dagen.
Vi föreslår LO-kongressen besluta
att LO verkar för att arbetsgivaren ska betala hela inkomstbortfallet de första 14 dagarna vid arbetsolycksfall.
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Utlåtande
Motionerna 17.53–17.59
17.53
att LO verkar för att ILO-förteckningen kompletteras med belastningsskador (ej vibrationsskador) och psykisk arbetsrelaterad ohälsa
att LO-kongressen bifaller motionen.
17.54
att LO verkar för att villkoren gällande hot och våld i TFA även omfattar privatanställda
inom LO
att LO-kongressen bifaller motionen.
17.55
att LO verkar för att kravet på vållande i TFA för godkända arbetssjukdomar tas bort,
att ersättning för inkomstförlust samt sveda och värk lämnas enligt skadeståndslagen
att LO-kongressen bifaller motionen.
17.56
att LO verkar för att § 22 a i TFA-villkoren prövas enligt skadeståndslagen,
att LO verkar för att § 22 a i TFA-villkoren ändras så att oavsett om vållande skett av
arbetskamrat ska arbetsgivaren vara ansvarig,
att information som delges de försäkrade tydligt anger att vållande omfattar både
arbetsgivare såväl som arbetskamrat
att LO-kongressen bifaller motionen i sin helhet.
17.57
att LO verkar för att förbättra vår TFA-försäkring gällande utebliven ersättning vid
olycksfall som inträffar vid övertidsarbete,
att LO verkar för att väsentligt förbättra försäkringsvillkoren gällande ”sveda och värk”
i TFA-försäkringen
att LO verkar för att man ej ska drabbas av någon karensdag vid olycksfall på arbetsplatsen.
17.58
att inkomstbortfallet ska ersättas även vid kortare sjukfrånvaro än 15 dagar
att tidsgränsen för inkomstbortfallsersättning ska tas bort i TFA-försäkringen.
17.59
att LO verkar för att arbetsgivaren ska betala hela inkomstbortfallet de första 14 dagarna vid arbetsolycksfall.
I motion 17.53 vill motionärerna att LO verkar för att den så kallade ILO-listan över
godkända arbetssjukdomar från 1981, ska kompletteras med belastningsskador och
psykisk arbetsrelaterad ohälsa. (ILO är FNs organ för frågor om arbete. I ILO samlas
representanter för arbetsgivare, fackliga organisationer och regeringar. ILOs så kal�lade kärnkonventioner reglerar mänskliga rättigheter i arbetslivet). ILO-listan är sedan
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2002 uppdaterad och omfattar numera även belastningsskador. I samband med förhandlingarna om den nya listan förde arbetstagarsidan fram krav på att även psykiska
besvär skulle föras upp på listan. Motståndet mot detta var hårt och för att inte förhala
hela revideringen eller få den stoppad, drog arbetstagarsidan tillbaka detta yrkande.
Styrelsen anser dock, liksom motionärerna, att det finns anledning att fortsätta verka
för att även psykiska besvär förs upp på ILO-listan.
Den uppdaterade listan används dock inte av AFA Försäkring när de reglerar arbetssjukdomar. Svenskt Näringsliv hävdar att detta inte kan ske automatiskt, i och med att
listan uppdaterats, utan att det i så fall måste bli föremål för en förhandling. Styrelsen
anser att det vore lämpligt att driva kravet på att den uppdaterade listan ska användas
av AFA Försäkring. Fördelen med det är att AFA Försäkring direkt kan göra en självständig prövning, även av belastningsskadorna, utan att behöva vänta på godkännande av
försäkringskassan. Nackdelen med dagens system är att det kan ta flera år innan det
blir aktuellt med inkomstförlust och prövning hos försäkringskassan. Ju längre tid som
går desto svårare är det att bevisa samband mellan skadlig inverkan och besvär. Ett
sådan förbättring ska därför finnas med för övervägande och prioritering bland kraven
i kommande avtalsförhandlingar.
I motion 17.54 vill motionärerna att villkoren för ersättning vid hot och våld förbättras så att de blir lika förmånliga för privata arbetare som för kommun- och landstingsanställda (KL) respektive statligt anställda (PSA). I TFA-KL kan ersättning vid hot och
våld lämnas utöver villkoren. Dock krävs minst åtta dagars sjukskrivning. Ersättning för
kostnader lämnas vid sjukskrivning om de överstiger 500 kronor. Ersättning för sveda
och värk är lika som i TFA. I PSA-avtalet ges möjlighet att lämna ersättning för inkomstförlust utan krav på sjukskrivning. Ersättning för kostnader lämnas även det utan krav
på sjukskrivning och utan karensbelopp. För sveda och värk är kraven lika som i TFA.
I avtalsförhandlingarna 2011 nåddes framgång vad gäller kravet på ersättning för
inkomstförlust även vid kortare sjukfrånvaro än 14 dagar i TFA. Från och med den 1
april 2012 utgår därför full ersättning för karensdagen samt ersättning med 20 procent
på SGI från dag två. Numera lämnas även ersättning för kostnader vid sjukskrivning
utan karensbelopp. I och med denna ändring blir villkoren vid hot och våld förmånligare i TFA än i TFA-KL. Fortfarande finns dock en skillnad gentemot PSA som lämnar
ersättning för inkomstförlust utifrån skadeståndsrättslig grund och inte utifrån SGI.
Styrelsen anser att en sådan förändring är motiverad, men inte enbart för de som
utsatts för hot och våld utan för alla arbetsskador.
I motion 17.55 första att-satsen ställs krav på att vållandeparagrafen i TFA-villkoren
tas bort. LO-kongressen 2008 biföll krav på slopat vållande. Detta fanns därför med
som ett av de prioriterade kraven i den senaste avtalsrörelsen, men föll bort i slutskedet av förhandlingarna. Styrelsen anser att kravet på slopat vållande ska kvarstå,
och att det ska finnas med för övervägande och prioritering bland kraven i kommande
avtalsförhandlingar.
I motion 17.56 yrkar motionärerna på att LO verkar för att § 22 a i TFA-villkoren ändras så att prövning sker enligt skadeståndslagen. Om vållande skett av en arbetskamrat ska arbetsgivaren vara ansvarig samt att informationen om detta förbättras. Med de
villkor som finns idag prövas den skadades rätt till ersättning enligt skadeståndslagen
om vållande är visat. Det finns redan i villkoret att samma regler gäller om en arbetstagare hos arbetsgivaren har vållat arbetssjukdomen genom fel eller försummelse i tjänsten. Styrelsen anser därför att dessa krav redan är tillgodosedda. I den broschyr som

508 |

Ko n g r e ss p r oto k oll – L O s 2 7 e o r d i n a r i e k o n g r e ss 2 0 1 2

finns på AFA Försäkrings hemsida, om TFA-försäkringen och vållande, finns information
om att det även gäller om en arbetstagare vållat sjukdomen. I det informationsmaterial
som LO tillhandahåller finns detta också med, men inte i det faktablad om vållande
som AFA Försäkring tillhandahåller. Styrelsen anser att detta bör förbättras.
I motionerna 17.55 andra att-satsen och 17.57 anser motionärerna att ersättning
för inkomstförlust och sveda och värk ska förbättras och lämnas enligt skadeståndsrättsliga regler. I motionerna 17.58–17.59 vill motionärerna att inkomstförlust ska
ersättas även vid kortare sjukfrånvaro. I avtalsförhandlingarna 2011 nåddes framgång
vad gäller kravet på ersättning för inkomstförlust även vid kortare sjukfrånvaro än 14
dagar. Från och med den 1 april 2012 utgår därför full ersättning för karensdagen samt
ersättning med 20 procent på SGI från dag två. Dessa krav är därmed redan uppfyllda.
Detta ger dock inte ersättning för eventuellt tillfälligt övertidsarbete, något som motionärerna påpekar. Styrelsen anser att det är rimligt att den som skadas eller blir sjuk i
arbetet ska ersättas fullt ut för den faktiska inkomstförlust som görs. En sådan förbättring ska därför finnas med för övervägande och prioritering bland kraven i kommande
avtalsförhandlingar.
Sveda och värk ersätts idag i TFA-försäkringen först efter 30 dagars arbetsoförmåga.
Motionärerna anser att sveda och värk ska ersättas enligt skadeståndsrättsliga regler.
Enligt dessa krävs i allmänhet sjukskrivning för att sveda och värk ska utgå men det
finns inget krav på att sjukskrivningen ska ha en viss längd. Styrelsen anser att det är
viktigt att TFA-försäkringen i så hög utsträckning som möjligt ger ersättning enligt skadeståndsrättsliga regler. En förbättring av villkoret för sveda och värk ska därför finnas
med för övervägande och prioritering bland kraven i kommande avtalsförhandlingar.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 17.53, 17.55, 17.56 tredje att-satserna, och 17.57 första och andra
att-satserna,
att anse motionerna 17.54 första att-satsen, 17.56 första och andra att-satserna, 17.57
tredje att-satsen och 17.58–17.59 besvarade samt
att avslå motionerna 17.54 andra att-satsen och 17.56 fjärde att-satsen.

I debatten deltog
Tomas Andersson, Handels
Eva-Lotta Ramberg, HRF
Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande,
––Tomas Andersson, Handels yrkande om bifall till styrelsens utlåtande
över motion 17.54,
–– Eva-Lotta Ramberg, HRFs yrkande om bifall till styrelsens utlåtande över
motion 17.55.

Beslut
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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Omställningsförsäkring
Motionerna 17.60–17.63
17.60
Omställningsavtal
Industrifacket Metall avd 5, Höga kusten
Många av våra medlemmar har omfattats av omställningsförsäkringen flera
gånger. Många av dem upplever att försäkringen är stelbent och enkelriktad. Att exempelvis lära sig skriva ett CV för andra eller tredje gången, är
inte speciellt kostnadseffektivt. Så fort vi sökt pengarna och dessa kommit
in till omställningsföretaget förlorar vi kontrollen över hur/att de används.
Det skrivs också att pengar kan flyttas mellan individer, beroende på
vem som behöver dem mest, men det har vi ingen som helst kontroll/vetskap om. Risken är uppenbarligen ganska stor att stora delar av dessa pengar
plöjs ner i bolagens vinster. Det försäkringen egentligen lyckats bäst med är
att den har skapat en ny yrkesgrupp (omställningscoacherna), som annars
hade varit arbetslösa.
Försäkringen borde i stället utformas så att individen erhåller en form av
check som han/hon kan använda till det stöd/hjälp, men även utbildning,
han/hon behöver. Exempelvis ska man kunna använda dessa pengar för att
köpa hjälp med CV-skrivning för x kronor, söka-jobb-hjälp för x kronor, en
svetsutbildning för x kronor etc.
På detta sätt får individen den hjälp som just han/hon behöver. Och vet
man till exempel att man får ett nytt jobb på en svetsverkstad om man skaffar sig svetslicensen, då har försäkringen fullgjort sitt syfte.
Vi föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för
att omställningsavtalet görs om så att inriktningen ändras till att individen
erhåller en omställningscheck att disponera efter behov och förutsättningar.

17.61
Avgångsbidrag AGB
Transportarbetareförbundet avd 9, Örebro
Detta är en försäkring i kollektivavtalet som är till stor hjälp vid arbetslöshet.
Tyvärr gäller den bara vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Det skulle vara
en stor förmån om det också gällde vid uppsägning på grund av hälsoskäl.
AGB består av ett engångsbelopp, som kan betalas ut om man fyllt 40
år och arbetat i företaget 50 månader bakåt under en femårsperiod och om
företaget har kollektivavtal. Dessutom en viss ersättning om personen har
uppnått en viss ålder. Omställningsförsäkringen innebär att den som blir
uppsagd har möjlighet att få ett individuellt anpassat stöd för att hitta ett
nytt arbete, omskolning eller kompletterande utbildning. Man kan få omställningsförsäkring, om man varit anställd i ett år och arbetat minst 16
timmar per vecka. Stödet får uppgå till högst 20 000 kronor per uppsagd.
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Det skulle betyda oerhört mycket om de människor som blir uppsagda
på grund av hälsoskäl också kunde få del av dessa försäkringar.
Vi vill att kongressen ger LO i uppdrag
att verka för att dessa försäkringsvillkor även ska omfatta människor som
blir uppsagda på grund av hälsoskäl.

17.62
Omställningsförsäkringen – AGB
Hotell och Restaurang Facket
Ett antal företag och branscher bedriver verksamhet som är säsongsberoende. Det innebär att företagets operativa verksamhet ligger nere någon del
under året. När den operativa verksamheten i företaget ligger nere kan de
anställda vara arbetslösa alternativt arbeta på annat företag.
Totalt har mellan 30 000–40 000 personer någon form av säsongsanställning. I många fall arbetar de heltid under aktuell säsong. Det har visat sig
att ett flertal av dem inte uppfyller kvalifikationskraven (§ 5 AGB-förmån
och kvalifikationskrav) på 50 månaders anställning under de senaste fem
åren, trots att de arbetat fler timmar under året än en arbetstagare som arbetar deltid. Enligt förbundets mening är denna paragraf diskriminerande
för dem som har återkommande säsongsanställning och blir uppsagda på
grund av arbetsbrist och inte erhåller återanställning nästkommande säsong.
Det är därför angeläget att det införs regler i försäkringsvillkoren som tar
sikte på att jämställa säsongsanställdas rätt till AGB-förmån med deltidsanställdas rätt till ersättning enligt § 4 AGB-förmån och kvalifikationskrav,
första stycket, det vill säga att AGB utges i proportion till det ordinarie arbetstidmåttets andel av ett heltidsarbete vid uppsägningen. Vid beräkning
av heltidsmåttet kan den totala arbetstiden under en femårsperiod divideras med 60 månader. På så sätt säkerställs att säsongsarbetstagaren erhåller
samma rättighet till försäkringen som en individ som arbetar deltid.
Med anledning av ovanstående yrkar vi
att LO verkar för att AGB försäkringen kompletteras med regler som säkerställer säsongsanställdas rätt till försäkringen på samma sätt som för
dem som arbetar deltid
att LO-kongressen bifaller motionen.

17.63
Avtalsförsäkring vid arbetslöshet
Industrifacket Metall avd 28, Västra Skaraborg
När en medlem blir uppsagd på grund av arbetsbrist, som varit anställd på
ett eller flera företag med kollektivavtal i fem år, och är 40 år fyllda kan
denne bli berättigad så kallat AGB-belopp. Detta gäller dock inte alla. Har
man under femårsregeln varit anställd inom exempelvis Kommunals avtalsområde en del av denna tid utfaller inte något AGB-belopp, trots att man
varit anställd inom LOs avtalsområden i fem år.
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Givetvis är andemeningen med AGB-försäkringen att alla som uppfyller kraven i AGB-försäkringen ska få det extra stödet vid uppsägning på
grund av arbetsbrist.
Vi föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för
att en förändring görs i avtalsförsäkringarna så att man vid uppsägning vid
arbetsbrist ska kunna tillgodoräkna sig all anställningstid inom LOs
samtliga avtalsområden.

Utlåtande
Motionerna 17.60–17.63
17.60
att omställningsavtalet görs om så att inriktningen ändras till att individen erhåller en
omställningscheck att disponera efter behov och förutsättningar.
17.61
att verka för att dessa försäkringsvillkor även ska omfatta människor som blir uppsagda på grund av hälsoskäl.
17.62
att LO verkar för att AGB försäkringen kompletteras med regler som säkerställer
säsongsanställdas rätt till försäkringen på samma sätt som för dem som arbetar
deltid
att LO-kongressen bifaller motionen.
17.63
att en förändring görs i avtalsförsäkringarna så att man vid uppsägning vid arbetsbrist
ska kunna tillgodoräkna sig all anställningstid inom LOs samtliga avtalsområden.
Omställningsstödet tillhandahålls av kollektivavtalsstiftelsen Trygghetsfonden TSL,
vilken också finansierar åtgärderna för återgång i arbete. Utformningen och omfattningen av åtgärder beslutas av TSLs styrelse. Omställningsstödet har till uppgift att
hjälpa uppsagda med att hitta ett nytt arbete.
Motionären vill i motion 17.60 att omställningsavtalet görs om så att inriktningen
ändras till att individen erhåller en omställningscheck, att disponera efter behov och
förutsättningar.
Vid uppsägningar sker ansökan till TSL på hela den uppsagda gruppen och ersättningsbeloppet baseras på hela gruppen. Beloppet kan sen fördelas mellan individerna
i gruppen. Systemet gör att vissa individer faktiskt kan få mer hjälp än andra då behoven är olika. Statens övergripande ansvar är att stödja och erbjuda tillräckliga resurser
för att arbetslösa personer kan återgå i arbete. Styrelsen anser att det är individens
behov som ska styra insatsen.
Motionären vill i motion 17.61 verka för att dessa försäkringsvillkor även ska omfatta
människor som blir uppsagda på grund av hälsoskäl.

512 |

Ko n g r e ss p r oto k oll – L O s 2 7 e o r d i n a r i e k o n g r e ss 2 0 1 2

Styrelsen instämmer med motionären och detta har även beslutats på kongressen
2008. I de senaste avtalsförhandlingarna ingick det som ett av flera krav. Resultatet
blev att frågan bereds i en arbetsgrupp tillsammans med omställningsförsäkringen
samt kravet på rehabiliteringsavtal och kompetensutveckling i arbetet.
Motionären vill i motion 17.62 att LO verkar för att AGB-försäkringen, försäkring om
avgångsbidrag, kompletteras med regler som säkerställer säsongsanställdas rätt till
försäkringen, på samma sätt som för dem som arbetar deltid.
Styrelsen anser att det ska vara anställningstiden som avgör rätten till ersättning
från AGB. Skälet till detta är att även de som har olika anställningsformer efter varandra, med kortare mellanrum, då kan kvalificera sig till ersättning från AGB. Styrelsen
anser att en sådan förbättring ska finnas med för övervägande och prioritering bland
kraven i kommande avtalsförhandlingar.
Motionären vill i motion 17.63 att en förändring görs i avtalsförsäkringarna, så att
man vid uppsägning vid arbetsbrist ska kunna tillgodoräkna sig all anställningstid
inom LOs samtliga avtalsområden.
Som motionären beskriver är det inte självklart att AGB eller omställningsstödet ger
rätt till ersättning när man bytt avtalsområde eller där arbetsgivaren byter avtalsområde vid upphandlingar. Det blir vanligare att företag eller individer byter avtalsområden
eftersom arbetsmarknaden förändras i snabbare takt. Detta har parterna uppmärksammat. Styrelsen föreslår kongressen att verka i motionens anda.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anser motionerna 17.61 och 17.63 besvarade samt
att avslå motionerna 17.60 och 17.62.

Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande.

Beslut
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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Avtalspension
Motionerna 17.64–17.71
17.64
Föräldraledighet ska per automatik utlösa premiebefrielseförsäkringen
hos AFA
Industrifacket Metall avd 2, Norrbotten
När du går på föräldraledighet måste du själv ansöka om premiebefrielse hos
AFA. Det missar tyvärr många medlemmar att ansöka om. Följden blir att
ingen avtalspension betalas in under perioden man är föräldraledig. Stora
pensionsbelopp har missats på grund av bristfällig information.
Vi kräver att arbetsgivaren ska åläggas att lämna in uppgifter som automatiskt utlöser premiebefrielseförsäkringen när man sökt föräldraledighet.
Vi föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag
att utreda och verka för att premiebefrielseförsäkringen hos AFA ska falla
ut automatisk vid föräldraledighet.

17.65
Premiebefrielse
Transportarbetareförbundet avd 9, Örebro
Vi har en tanke när det gäller premiebefrielseförsäkringen i vår avtalsförsäkring. Som det ser ut idag är det endast den som själv är sjuk eller föräldraledig som omfattas av försäkringen. Den som är hemma för till exempel
vård av sjukt barn omfattas inte av försäkringen. Har man då ett barn som
har cancer, eller någon annan svår sjukdom, finns idag inte rätten till premiebefrielse om man tvingas vara hemma.
Med anledning av detta vore det på tiden att vi fattar beslut om att försäkringen ska gälla vid sådana tillfällen också. Dessa människor är hårt
drabbade ändå.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att med kraft verka för att även vård av sjukt barn ska omfattas av premiebefrielseförsäkringen.

17.66
Premieinbetalning pension
Byggnadsarbetareförbundet Väst
Premieinbetalningen bör ske fyra gånger per år i stället för som nu, en gång
per år. Från arbetsgivaren till Fora och sedan vidare till den valda pensionsförvaltaren.
Vi föreslår
att LO verkar för att man ska få en bättre utveckling på sina börsnoterade
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pensionspengar. Vi ska ha bättre förutsättningar när det gäller pengarna
som vi själva kan styra över i dagens pensionssystem.

17.67
Obligatoriskt återbetalningsskydd i avtalspensionen
Fastighetsanställdas Förbund Nybro/Emmaboda
Då så få medlemmar inom LO förbunden procentuellt sett inte tecknat något
återbetalningsskydd i avtalspensionen, så får inte medlemmens efterlevande
ta del av det våra medlemmar har tjänat in i pension, ett pensionskapital
som kan uppgå till stora belopp. Vi anser att det borde vara ett obligatoriskt
återbetalningsskydd kopplat till avtalspensionen.
Vi föreslår
att LO ska ta upp förhandlingar och verka för att det ska införas obligatoriskt återbetalningsskydd i avtalspensionen.

17.68
Förbättring av Avtalspension SAF-LO
Transportarbetareförbundet avd 9, Örebro
Den särskilda tilläggspensionen, STP, ersattes från och med 1997 av Avtalspension SAF-LO. I de nuvarande reglernas § 4 föreskrivs att ålderspension
intjänas från och med den månad man fyller 25 år. De tidigare STP-villkoren
hade villkor som innebar att STP-pension började intjänas från 28 års ålder.
Underlaget för tilläggspensionens storlek hade en utformning som liknade
det statliga pensionssystemet. Antalet yrkesverksamma år och genomsnittlig inkomst under vissa år avgjorde pensionens storlek.
I det nuvarande statliga pensionssystemet är pensionsnivån beroende av
inkomsten under hela det förvärvsaktiva livet. Den kompletterande avtalspensionens storlek blir i detta sammanhang betydelsefull för den samlade
pensionens storlek. Många yrkesverksamma inom LOs avtalsområden börjar
sitt arbetsliv tidigare än vid 25 års ålder och missgynnas av detta.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för att Avtalspension SAF-LO intjänas från den månad man
fyller 18 år.

17.69
Delningstal vid val av livsvarigt alternativ
Byggnadsarbetareförbundet, Industrifacket Metall Byggnads Skåne, IF Metall
avd 44, Halland, IF Metall avd 47, Östra Skåne och IF Metall avd 48, MittSkåne
För att beräkna din årliga pension fastställs ett delningstal. Ditt pensionskapital delas med delningstalet för att få fram hur stor pension du kommer
att få ut under året. Delningstalet baseras på livslängdsantagandet och en
antagen framtida ränta.
För den allmänna pensionen är det Pensionsmyndigheten som beräknar
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delningstalet. Inom tjänstepension, avtalspension och privat pension fastställer varje enskilt försäkringsbolag delningstalen, som alltså skiljer sig åt
mellan bolagen.
Detta får konsekvenser för våra medlemmar när det är dags att ta ut
pensionen. Vi pratar gärna om hur viktigt det är med låga avgifter men
i själva verket är det så att delningstalen hos förvaltarna kommer att påverka hur mycket vi får i pension mycket mer än vad låga avgifter kommer
att göra. Det kan skilja 15–20 procent mellan förvaltarnas delningstal och i
vissa fall finns inte ens möjligheten att välja livsvarigt uttag som alternativ
utan man rekommenderas att ta ut sin pension under 40 år för att vara på
den säkra sidan.
Vi föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för
att LO snarast möjligt omförhandlar vår avtalspension så att det införs att
vi livsvarigt kan välja uttag av vår pension hos alla förvaltare,
att LO snarast möjligt omförhandlar vår avtalspension så att alla förvaltare
använder samma delningstal samt
att LO snarast möjligt omförhandlar vår avtalspension så att alla förvaltare
använder sig av Pensionsmyndighetens delningstal.

17.70
Avtalspension
Handelsanställdas Förbund avd 33, Luleå
Det är idag en stor orättvisa att det är olika procentsatser på det som avsätts
till avtalspensionen beroende på pensionsgrundande inkomst. Det är inte
rimligt att öka procentsatsen i samma veva som inkomsten ökar.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för att procentsatsen ska vara lika oavsett pensionsgrundande
inkomst.

17.71
Premiebefrielse vid vård av barn
Industrifacket Metall avd 7, Södra Norrland
Vid föräldraledighet skyddas man från bortfall i avtalspension genom premiebefrielseförsäkringen. Har man barn som ofta är sjuka har man inget
sådant skydd.
Vi föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för
att motsvarande skydd ges vid vård av barn som vid föräldraledighet.
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Utlåtande
Motionerna 17.64–17.71
17.64
att utreda och verka för att premiebefrielseförsäkringen hos AFA ska falla ut automatisk vid föräldraledighet.
17.65
att med kraft verka för att även vård av sjukt barn ska omfattas av premiebefrielseförsäkringen.
17.66
att LO verkar för att man ska få en bättre utveckling på sina börsnoterade pensionspengar. Vi ska ha bättre förutsättningar när det gäller pengarna som vi själva kan
styra över i dagens pensionssystem.
17.67
att LO ska ta upp förhandlingar och verka för att det ska införas obligatoriskt återbetalningsskydd i avtalspensionen.
17.68
att LO verkar för att Avtalspension SAF-LO intjänas från den månad man fyller 18 år.
17.69
att LO snarast möjligt omförhandlar vår avtalspension så att det införs att vi livsvarigt
kan välja uttag av vår pension hos alla förvaltare,
att LO snarast möjligt omförhandlar vår avtalspension så att alla förvaltare använder
samma delningstal samt
att LO snarast möjligt omförhandlar vår avtalspension så att alla förvaltare använder
sig av Pensionsmyndighetens delningstal.
17.70
att LO verkar för att procentsatsen ska vara lika oavsett pensionsgrundande inkomst.
17.71
att motsvarande skydd ges vid vård av barn som vid föräldraledighet.
I motion 17.64 påtalas behovet av att hitta en lösning för att premiebefrielseförsäkringen ska utlösas med automatik vid föräldraledighet. Styrelsen delar motionärernas
uppfattning att det är olyckligt att många försäkrade missar att ansöka om premiebefrielse när de är föräldralediga. Det är därför angeläget att snarast hitta en lösning som
gör det möjligt för AFA Försäkring att automatiskt få uppgift om när premiebefrielsen
ska träda in.
I motionerna 17.65 och 17.71 för motionärerna fram krav på att premiebefrielseförsäkringen ska träda in även vid tillfällig föräldrapenning (vård av sjukt barn). Styrelsen
anser att det är en angelägen förbättring av premiebefrielseförsäkringen som motionärerna föreslår. I tjänstemännens premiebestämda ITP-plan ingår premiebefrielse vid
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tillfällig föräldrapenning med maximalt 120 dagar per barn och år tills barnet fyllt 12 år.
Styrelsen anser att en sådan förbättring ska finnas med för övervägande och prioritering bland kraven i kommande avtalsförhandlingar.
I motion 17.66 anser motionärerna att premieinbetalningen i Avtalspension SAF-LO
bör ske fyra gånger om året, istället för som idag, en gång om året. LO-kongressen
2008 biföll krav på att införa månadsvisa premieinbetalningar i Avtalspension SAF-LO,
alltså ännu mer frekvent än vad motionärerna nu vill. Detta fanns därför med som ett
av de prioriterade kraven i den senaste avtalsrörelsen. Resultatet av denna blev att frågan om förutsättningarna för att införa månadsvisa premieinbetalningar ska utredas av
kollektivavtalsparterna. Styrelsen anser att målet att införa månadsvisa premieinbetalningar så snart det är möjligt ska kvarstå.
I motion 17.67 ställs krav på att införa obligatoriskt återbetalningsskydd i
Avtalspension SAF-LO. Idag är regeln sådan att den som vill ha återbetalningsskydd
måste välja till det. Anledningen är att alla inte behöver ett återbetalningsskydd. Det
kan vara en trygghet för den som har familj och en stor försörjningsbörda. För den som
är ensamstående utan barn är ett återbetalningsskydd, rent ekonomiskt, dåligt. Den
som har återbetalningsskydd minskar sin pension med mellan 5–15 procent, beroende
på vid vilken ålder det väljs till, eftersom man går miste om de arvsvinster som annars
läggs till pensionen. Styrelsen anser därför att återbetalningsskyddet inte ska vara
obligatoriskt.
I motion 17.68 framförs krav på att Avtalspension SAF-LO ska intjänas från den
månad man fyller 18 år. LO-kongressen 2008 biföll kravet på att avtalspension ska
betalas in under hela anställningstiden, oberoende av ålder, alltså även för de som
eventuellt tjänar in avtalspension före 18 års ålder. Detta fanns därför med som ett
av de prioriterade kraven i den senaste avtalsrörelsen. Frågan föll dock bort ganska
tidigt i förhandlingarna eftersom det är en mycket kostsam förändring att genomföra.
Framför allt för de branscher som har många anställda under 25 år. Frågan om hur
denna förbättring ska finansieras kommer att utredas inför kommande avtalsrörelser.
Styrelsen anser att kravet på att avtalspension ska betalas in under hela anställningstiden ska kvarstå, och att det ska finnas med för övervägande och prioritering bland
kraven i kommande avtalsförhandlingar.
I motion 17.69 ställs krav på att de bolag som är valbara i Avtalspension SAF-LO ska
erbjuda ett livsvarigt uttag av pensionen. Motionärerna vill också att LO omförhandlar
avtalet med bolagen så att alla använder samma delningstal och att kravet ska vara att
de använder samma delningstal som Pensionsmyndigheten. Motionärerna menar att
delningstalen, som bolagen använder, påverkar hur mycket pension som betalas ut mer
än vad låga avgifter gör. Redan idag ställs krav på de bolag som är valbara alternativ
i Avtalspension SAF-LO att de ska tillhandahålla livsvarigt uttag som alternativ, och
alla bolag gör också detta. Styrelsen delar motionärernas uppfattning att det har stor
betydelse för pensionsutfallet vilka delningstal och vilken prognosränta som bolagen
använder. Bolagen baserar sina delningstal på antaganden om livslängden i den grupp
som de försäkrar. Dessa antaganden bygger på historiska data hos respektive bolag.
Det går därför inte att kräva att de ska använda samma antaganden eller hänvisa till
Pensionsmyndighetens delningstal. Styrelsen anser dock att det är viktigt att se till att
tydlig och enkel information, om hur respektive bolags delningstal och prognosränta
påverkar pensionsutfallet för den försäkrade, finns tillgänglig. Detta bör därför finnas
med som krav vid nästa omförhandling.
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I motion 17.70 anser motionärerna att det är orättvist att det är olika procentsatser
som avsätts till Avtalspension SAF-LO beroende på hur hög inkomsten är. Motionärerna
vill att procentsatsen ska vara lika för alla. Idag avsätts 4,5 procent av den pensionsgrundande inkomsten upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent på inkomster över
detta till avtalspensionen. Anledningen till att procentsatserna är högre på inkomster
över 7,5 inkomstbasbelopp, är att inga pensionsrättigheter utgår i den allmänna pensionen på dessa inkomster. För att något kompensera för detta bortfall i den allmänna
pensionen, avsätts en högre procent på den del av lönen som ligger över 7,5 inkomstbasbelopp. Styrelsen anser att det var en framgång att vi i den senaste förhandlingen
om Avtalspension SAF-LO lyckades uppnå detta, något som tjänstemännen haft länge.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 17.64–17.65 och 17.71,
att anse motionerna 17.66, 17.68 och 17.69 första att-satsen besvarade samt
att avslå motionerna 17.67, 17.69 andra–tredje att-satserna och 17.70.

I debatten deltog
Anne-Maria Carlsgård, Kommunal
Tomas Andersson, Handels
Renée Andersson, LO
Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande,
––Anne-Maria Carlsgård, Kommunals yrkande om bifall till styrelsens utlåtande över motion 17.63, 17.68 samt tilläggsyrkande till motion 17.64 som
lyder: vi ska arbeta för att automatisera ansökan om premiebefrielse när
man har rätt till sådan,
––Tomas Andersson, Handels yrkande om bifall till styrelsens utlåtande
över motion 17.67,
–– Renée Andersson, styrelsens yrkande om bifall till Anne-Maria Carlsgård,
Kommunals tilläggsyrkande till motion 17.64.

Beslut
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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Punkt 18
Välfärd
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Välfärd
Anförande
Ulla Lindqvist, Styrelsen: Nu har vi kommit till ett av de områden som verkligen är grunden för vilken trygghet som vi ska ha, grunden för vilket liv
vi ska ha.
Vi har en generell välfärd, och vi tycker verkligen att vi ska ha en generell välfärd, en välfärd som är till för alla. Oavsett om du är välavlönad eller
papperslös ska välfärden vara till för dig.
I fredags beslutade vi om våra grundläggande uppgifter. Det står i våra
stadgar om en ”grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och en feministisk grundsyn”, och den ”utgår från den
grundläggande synen om allas lika värde och rätt”. Det är också, tycker vi,
grunden för det solidariska och generella välfärdssystemet. Det är ett system som oavsett klass, kön, funktionshinder, sexuell läggning eller vilket
land som du kommer från ska gälla för alla.
Om det ska vara möjligt att ha ett sådant generellt system bygger det på
vad som är devisen för den här kongressen: Jag vill jobba! Det bygger på full
sysselsättning. Vår grundläggande idé och tro – och det vi vet – är att alla
vill jobba. Det är inte så ingen vill ha ett jobb, utan alla vill ha ett jobb och
kunna jobba utifrån sin förmåga. Jag tycker att det är viktigt att vi alltid
för fram det. Det finns ju en tendens från borgerliga politiker att ha uppfattningen en del inte vill jobba. Det vet vi är fel, och det ska vi alltid föra
fram. Jag vill jobba, alla vill jobba, och det ska skapas förutsättningar för det.
Den arbetslöshet som vi har i dag är på sikt ett allvarligt hot mot den
generella välfärden och vårt välfärdssystem, för det bygger på att vi har en
stark ekonomi. Därför är den fulla sysselsättningen kopplad till och viktig
för ett bra välfärdssystem. Vi ser i dag att det finns en risk för att vi får ett
välfärdspolitiskt systemskifte. Det finns en kortsiktighet i politiken. Det
finns nedskärningar som vi ser drabbar dem som har behov av den generella
välfärden mest. Den drabbar äldre, barn, sjuka och arbetslösa.
Vi ser också ett samhälle där klyftorna ökar. Det är något som också drabbar dem som jobbar inom välfärden. Vi kan se hur arbetssituation för många
som jobbar inom välfärden har blivit mycket sämre, med stress och press
och delade turer, som har skapat en arbetsmiljö som gör att många blir sjuka.
En annan sak som vi kan se – och som vi kanske inte trodde att vi skulle
behöva prata så mycket om i Sverige år 2012 – är att barnfattigdomen ökar.
Det är något som verkligen skär i en, när man tänker på att barn i Sverige
är fattiga, att barn i Sverige oroar sig – för det gör de – för sin mammas och
pappas ekonomi.
Det är i huvudsak kopplat till detta med den höga arbetslösheten, de
nedskärningar som har gjorts i välfärden och den nedrustning som har skett
av både a-kassan och sjukförsäkringen. Vi kan också se att det har skett en
utveckling mot mer privatisering. Det finns undersökningar som visar att
Sverige är ett av de land som har öppnats mest för riskkapitalbolag och kommersiella intressen de senaste åren när det gäller välfärden.
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Visst står vi inför stora utmaningar när det gäller att se till att vi fortsättningsvis kan ha en generell välfärdsmodell som skapar trygghet för alla.
Jag ska lyfta upp de frågor som vi har med när det gäller vårt arbete med
välfärdsmodellen och har med i styrelsens utlåtande.
Det första som – liksom att alla har ett arbete – är grunden för att vi ska
ett stabilt och tryggt välfärdssystem är att vi också har ett solidariskt och
likformigt skattesystem, att vi har ett skatteuttag som räcker för välfärden
men som naturligtvis ska vara effektivt, med låga administrativa kostnader,
och som ska vara progressivt. Vi ska fördela skatt efter betalningsförmåga.
Vi säger från styrelsen att vi behöver en ny skattereform, en bred uppgörelse om en skattereform, och behöver diskutera det och också föra en
politisk diskussion om det.
Det andra är: Har vi ett bra välfärdssystem – och ser man att det är ett
bra välfärdssystem – ska man också kunna klara sig på sin pension.
Under 2010 gjorde LO en utvärdering av pensionssystemet. Den visade
att dagens pensionärer inte alls når upp till den nivå som förutspåddes när
man gjorde pensionsuppgörelsen.
Vi måste därför se över pensionssystemet och se till att det bli hållbart i
framtiden, så att man verkligen kan klara sig på sin pension. Det finns skäl
till att det har blivit så här. Det är delvis att livslängden har ökat men också – väldig mycket, vilket vi visar i utredningen – hur de arbetsvillkor man
har ser ut. Det är många av våra medlemmar som inte orkar jobba fram till
pensionsåldern. Vi kan också se att många kvinnor blir fattigpensionärer
på grund av att de inte får ett heltidsjobb och på grund av de löneskillnader
som finns mellan män och kvinnor, att de tjänar litet.
Därför behöver vi göra en ordentlig konsekvensanalys och ta fram förändringar av pensionssystemet som vi naturligtvis måste driva politiskt.
Men det är också kopplat till våra andra politiska frågor – bättre arbetsmiljö, heltid och tryggare anställningar – för det påverkar vilken situation
man har som pensionär.
Ett annat område som vi kanske inte har jobbat så mycket med under de
senaste åren inom LO och inte har diskuterat så mycket gemensamt mellan förbunden är de generella välfärdstjänsterna. Det är verksamheter i till
exempel skola, vård och omsorg, som måste fördelas efter behov och inte
efter betalningsförmåga.
Det vi har sett är att det blir mer och mer privata aktörer. Det är klart
att det är bra om det är eldsjälar som brinner för en sak och gör något bra
och utvecklar välfärden. Men det är inte riktigt bara den utvecklingen som
vi ser, utan vi ser just att det kommer in mer och mer riskkapitalbolag, som
vill tjäna pengar på så kort tid som möjligt.
Man kan också se hur det ökar klyftorna inom välfärdstjänsterna. De
privata aktörerna etablerar sig oftast där människor med mycket pengar bor
och i socialt stabila områden.
Det är inte acceptabelt. Det är något som vi måste diskutera, och vi
måste komma fram till vilka förslag vi har på det området. Det får aldrig
vara så att vinstintressen går före människors rätt till bra utbildning, sjukvård och omsorg.
En annan sak som naturligtvis är oerhört viktig – och som vi har flera
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motioner om – är upphandlingen av vår offentligt finansierade verksamhet.
I dag har vi sett att den sker inom hela Europa. Det rör sig ofta om stora
belopp som man tjänar på den, och det rör sig nästan alltid om lägsta pris.
Det är inte acceptabelt, tycker vi. Man måste också se på löne- och anställningsvillkor, att de är i samma nivå som kollektivavtalen. Vi har också
fortfarande kravet – det kommer vi alltid att fortsätta driva tills det blir
verklighet – att vi ska ratificera ILOs kärnkonvention 94 som rör sociala krav.
Flera av er var med på förra kongressen. Jag tror att det var 84 nya ombud,
så många var inte med, men många av er var faktiskt med. Ni kanske kommer ihåg att precis när vi hade kongress beslutade regeringen om sjukförsäkringen. Man beslutade om det man kallar rehabiliteringskedjan. Vi var
ute och demonstrerade på Mynttorget tillsammans med handikapprörelsen.
Det har visat sig att våra farhågor och det vi sa skulle hända har blivit
sanning. Det har tyvärr blivit kanske ännu mer negativa effekter än vi trodde av de förändringar som man har gjort av sjukförsäkringen. Vi kan se att
det inte är en rättssäker behandling. Vi kan se att de strikta tidsgränserna
gör att många människor ramlar ut från arbetsplatserna, att arbetsgivarna
i stället för att göra rehabiliteringsinsatser bara väntar ut de sex månaderna
tills man ska provas mot hela arbetsmarknaden.
Vi kan se hur människor ramlar ur sjukförsäkringen, för att sedan vara
runt på olika aktiviteter, och många av dem kommer tillbaka, eftersom de
faktiskt är för sjuka för att klara av ett arbete. Det är hemskt att man behandlar sjuka människor på det sättet. Det har skapat en otrygghet som
gör att man mår ännu sämre. Man är sjuk, man mår dåligt, och så har man
otryggheten att man inte vet om man kan komma tillbaka till sitt arbete,
inte vet om man ska klara sig ekonomiskt. Det gör att man mår ännu sämre.
Det kan vi aldrig acceptera. Därför måste vi göra förändringar i sjukförsäkringen. Vi tycker att man snabbt kan ta bort de strikta tidsgränserna
och inte vänta på den utredning som håller på. Vissa saker kan man göra
väldigt fort för att få bort de negativa konsekvenserna.
En annan fråga som slår oerhört orättvist är karensdagen. Vi vet att väldigt
många av våra medlemmar drabbas av att man har en karensdag. Många går
och jobbar av ekonomiska skäl fast man är sjuk, vilket gör att långtidssjukskrivningarna så ökar småningom. Har man ett jobb där man jobbar på kontor
eller som jag i LO-borgen, då klarar man av att jobba första dagen om man är
förkyld eller sjuk. Men har man ett jobb som snickare eller något annat, som
är mer fysiskt, klarar man inte av det. Det är väldigt mycket en klassfråga.
Därför föreslår styrelsen att vi ska driva att man tar bort karensdagen.
En annan fråga som gör mig så himla upprörd gäller arbetsskadeförsäkringen. Jag tror säkert att många av er såg ett program på tv för några månader sedan, som visade hur man bedömde arbetsskadeförsäkringen och
visade hur man bedömde framförallt kvinnor inom vården som har blivit
utslitna av sitt jobb.
Det är 98 procent av dem inom vården som anmäler arbetsskada som får
avslag, fast vi vet att man får belastningsskador och mår dålig psykiskt, blir
sjuk psykiskt, och får en mängd andra sjukdomar på grund av arbetet. Det
är väldigt mycket en könsfråga. De arbetssjukdomar som kvinnor drabbas
av är mycket svårare att få godkända som en arbetsskada.
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Jag har jobbat länge med arbetsmiljö och minns när Anne Wibble i slutet av 90-talet sa att det berodde på att kvinnor bar tunga kassar med mat
och på hemarbete, så det inte alls var fråga om arbete. Då kan man tänka:
Det var på 90-talet. Men nu hörde jag en från Försäkringskassan som sa
precis samma sak i det här programmet. Det är rent bedrövligt, tycker jag.
Därför måste vi förändra arbetsskadeförsäkringen så att den blir mer
rättssäker och så att man lättare får de arbetsskador som kvinnor har godkända.
Det är också oerhört viktigt att vi behåller arbetsskadeförsäkringen som
en generell försäkring, där risken slås ut på alla, på ett stort kollektiv. Gör vi
inte det kommer det att innebära att den blir mycket dyrare för våra medlemmar, och vi kommer också att se skillnader mellan mans- och kvinnodominerade branscher. Därför ska vi ha en generell arbetsskadeförsäkring.
Genomgående i alla de frågor som rör välfärden kan vi se att det är en
fråga om klass och en fråga om kön.
När vi pratar om feministisk grundsyn ska vi alltid se de könsskillnader
som finns. Det är fråga om att kvinnors förhållanden ofta är sämre än mäns.
En mycket viktig del i detta är familjepolitiken. Det hör väldigt mycket
ihop med vilken möjlighet man har i arbetslivet. Man kan inte säga ”Familjepolitiken är här, och arbetslivet är där”, utan det hör ihop.
Det är säkert många som har hört Gertrud Åström prata. Hon brukar
prata om detta att vara ekonomiskt oberoende eller inte. Det vi måste se
till är ju att kvinnor liksom män ska vara ekonomiskt oberoende, att man
ska klara sig själv på sin lön och ha ett välfärdssystem som gör att både män
och kvinnor klarar sig.
Hon brukar säga: När man pratar om att en kvinna ska vara ekonomiskt
oberoende tänker man att hon inte ska vara beroende av en man. Men när
man säger att en man är ekonomiskt oberoende, då tänker man kanske inte
att han inte ska vara beroende av sin fru eller sin man, utan då tänker man
att han ska ha vunnit en miljon och ha på banken. Det tycker jag säger ganska mycket om hur vi ser på män och kvinnor.
Därför har vi i kappan till det här avsnittet – liksom vi har det i sysselsättningsrapporten – förslag på att vi måste se till att få barnomsorg på
obekväm arbetstid. Det är en förutsättning för att både män och kvinnor
ska kunna jobba.
Där finns det nu ett beslut i riksdagen som oppositionen har drivit igenom. Jag blev väldigt förundrad när jag hörde en moderat dam – jag kommer inte ihåg vad hon hette – som kommenterade det efteråt. Hon sa: Det
finns ju inget behov av det. Hon har nog inte träffat många av era medlemmar – det kan jag säga!
Det andra som är viktigt och som hör ihop mycket med arbetslivet är
föräldraförsäkringen. Där har vi tidigare ett beslut på att vi är för en tredelad föräldraförsäkring: en del till mannen och en del till kvinnan som inte
går att föra över och så en del som man kan föra över mellan dem.
Det är naturligtvis mycket för barnens skull, för att barnen ska ha tillgång
till båda sina föräldrar. Men det hör också ihop med arbetslivet, för vi vet att
arbetsgivare som anställer en ung kvinna tänker: Föräldraledighet, hemma
med sjuka barn. Anställer man en ung man tänker man inte alls likadant.
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Det påverkar utvecklingen på arbetet, och det påverkar också lönerna.
Därför håller vi fast med detta med en tredelning. Men vi säger också att vi
redan nu ska utöka pappamånaderna till fyra månader och att det ska göras
snart. Det är steg till att ha en tredelning av föräldraförsäkringen. Det finns
väldigt mycket att göra, och det finns saker som vi redan nu ska köra i gång.
Men styrelsen föreslår också att vi ska ha en utredning omkring detta
med välfärden. Det är framförallt eftersom vi tycker att vi gemensamt behöver diskutera frågor som det kanske inte har varit så mycket diskussioner
inom LO om och där vi behöver analysera och forma en politik. Några sådana
frågor är just välfärdstjänsterna, men det kan också vara frågor som rör sjukförsäkringen, som vi behöver titta mer på, och även andra delar i välfärden.
Det ska vi göra snabbt. Vi ska analysera. Alla förbund ska vara med i arbetet. Och sedan ska vi forma skarpa förslag som vi tillsammans med Socialdemokraterna kan bygga politik omkring och som vi sedan också kan
opinionsbilda kring och säga: Det här vill vi, för att vi ska ha en bra och
generell välfärd.
Men det vill jag yrka bifall till styrelsens förslag under punkt 18.

Kappan
att ge styrelsen i uppdrag att tillsätta en välfärdspolitisk utredning som, i nära
samverkan med LO-förbuden, får i uppdrag att analysera konsekvenserna av de
senaste årens politik- och systemförändringar på det välfärdspolitiska området.
Utredningen ska också presentera ett realistiskt välfärdspolitiskt handlingsprogram som inbegriper såväl långsiktiga systemlösningar som dagspolitiskt genomförbara reformer.

I debatten deltog
Peter Holkko, SEKO
Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande,
–– Peter Holkko, SEKOs yrkande om bifall till styrelsens utlåtande.

Beslut
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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Motionerna 18.1–18.2
18.1
En god välfärd är en förutsättning för ett gott arbetsliv
Handelsanställdas Förbund
LO ska, enligt stadgarna, verka för att arbetstagarnas intressen i såväl arbetslivet som i samhällspolitiska frågor tas tillvara. Detta är nu inte två från
varandra isolerade uppgifter. Tvärtom är de en förutsättning för varandra
– utan ett gott arbetsliv får vi aldrig en fungerande demokrati, men vi får
heller aldrig ett gott arbetsliv utan en utvecklad välfärdspolitik som ser till
allas behov utanför arbetslivet.
Att löntagarna ska få ta del av produktivitetsökningarna genom såväl
höjda reallöner som en utbyggd välfärdsstat har alltid varit en del av den
svenska modellen. Med ett stort privat ansvar för omsorgen om barn, sjuka
och gamla kan annars endast de som har möjlighet att lämpa över det ansvaret på någon annan – välbärgade som kan köpa tjänster och män som
överlåter ansvaret för hem och familj på kvinnor – satsa på sitt arbete och
utvecklas i det. De framgångar vi nått i kampen för ett inkluderande arbetsliv, som kvinnors i en internationell jämförelse höga förvärvsfrekvens
och de – återigen i en internationell jämförelse – relativt små skillnaderna i
löner och inflytande över det egna arbetet mellan arbetare och tjänstemän,
beror till stor del på att det offentliga tagit på sig ansvaret för arbetsuppgifter som tidigare utförts obetalt.
Nu ser vi en oroväckande trend som går åt det andra hållet. I rapporten ”Hänger din mammas trygghet på dig?” visar Kommunal att ”uppskattningsvis 100 000 personer anger vård av anhörig som främsta skäl till att
de gått ned i arbetstid eller helt slutat arbeta”. Bland dem som är 75 år eller
äldre, bor hemma och behöver hjälp får två tredjedelar hjälp av en anhörig
eller vän utanför hushållet. I slutet av 1980-talet var motsvarande siffra 40
procent. Att det huvudsakligen är döttrar som hjälper sina föräldrar torde
inte förvåna någon.
Samtliga tre ben i den svenska modellen är en angelägenhet för LO. Både
socialförsäkringarna och välfärdstjänsterna är en förutsättning för ett gott
arbetsliv. Sedan 90-talskrisen har fokus förskjutits i välfärdspolitiken. Istället för att vara en zon fredad från marknaden, där demokratiska och humanistiska värden skulle värnas istället för ekonomiska, har marknadsmekanismer blivit alltmer dominerande i välfärdssektorn. Kommuner och landsting
har delats upp i en beställardel och ett antal utförarenheter, som gör affärer
med varandra. Medborgaren blir alltmer lik en kund när hon sätts att välja
bland en uppsjö av utförare. Politiken – och därmed demokratin – sätter
sig i baksätet när man istället för att aktivt styra låter en fastslagen peng
följa med eleven/brukaren/kunden vartän hon går. Utförarna konkurrerar
om brukarna, vilket resulterar i allt från betygsinflation till överetablering
av vårdcentraler i välmående områden med flykt från områden med stora
sociala problem och höga ohälsotal.
Ytterligare ett steg på marknadiseringens väg är att man släpper in aktiebolag som inte drivs av demokratiska mål utan av kravet att ge sina ägare
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ekonomisk avkastning. Riskkapitalbolag täljer guld i svenska skattefinansierade välfärdsverksamheter. Ägarkoncentrationen är stor – inom till exempel äldreomsorgen delar två företag på mer än hälften av den privata
marknaden. Förhoppningarna om att privatiseringarna skulle öppna upp
för små idealistiska utförare med alternativa inriktningar kom på skam. Om
det finns pengar att tjäna lockas de som är ute efter att just tjäna pengar –
äldreomsorgsföretag med mer än tjugo anställda har i snitt 21 procents avkastning på eget kapital, att jämföra med åtta procent i hela näringslivet.
Det sista steget på denna väg är att även finansieringen privatiseras. De
företag som utför välfärdstjänster på uppdrag av kommuner och landsting
säljer ofta också tilläggstjänster. Det ligger i deras intresse att basutbudet
blir så litet som möjligt och att så många som möjligt ser sig nödgade att
komplettera med privata lösningar. Så är de också aktiva i debatten om
huruvida vi kommer ha råd att skattefinansiera välfärden i framtiden. En
sådan utveckling ger LO-förbundens medlemmar en allt ostadigare grund
att stå på. Många av dem kommer inte att ha råd med de privata lösningar
som krävs om man ska få mer än det absolut nödvändiga.
LO måste därför verka för en demokratisk styrning av välfärdssektorn,
så att människors behov sätts i centrum. LO måste också kritiskt granska
de bolagiseringar, utförsäljningar och privatiseringar som skett av annan
samhällsnyttig verksamhet som kommunikationer, energiförsörjning och
apotek. För en vidgad och fördjupad demokrati krävs en sammanhållen
strategi för hur dessa verksamheter ska organiseras.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO får i uppdrag att i den offentliga debatten med kraft påtala LOförbundens medlemmars behov av välfärdstjänster av hög kvalitet med
allmän tillgänglighet och att påvisa hur dessa välfärdstjänster är en förutsättning för en fungerande arbetslinje samt ett viktigt verktyg i kampen
mot segregation. LO ska också verka för ett skatteuttag som utgår från
höga välfärdsambitioner, samt bidra till ett offentligt samtal där större
fokus läggs på vilka reformer man vill genomföra än vilka skattenivåer
man förespråkar,
att LO i kampen för den generella välfärden aktivt söker bilda allianser med
andra intresseorganisationer, som delar LOs målsättning i dessa frågor,
att LO aktivt deltar i att kritiskt utvärdera och hitta alternativ till de marknadsmodeller som blivit norm inom offentlig sektor. Skattepengar ska
gå till välfärden,
att LO står upp för samhällsmedborgarnas rätt att kunna lita på kvaliteten i
alla skattefinansierade verksamheter, och på så sätt motverkar den trend
där ansvaret läggs på den enskilde att välja en utförare som håller hög
kvalitet. Det allmänna utbudet av välfärdstjänster ska hållas på en så hög
nivå att det stora flertalet inte upplever något behov av tilläggstjänster,
att LO ska verka för att Lagen om valfrihet (LOV) rivs upp,
att LO ska verka för att en non profit-princip ska vara rådande inom vård,
skola och omsorg,
att LO genom sin samhällspolitiska påverkan ska försöka förmå socialdemokraterna att anamma den politiska inriktning som här beslutas
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att LO initierar ett långsiktigt arbete för att identifiera sektorer som på
grund av deras centrala funktion för vår gemensamma välfärd bör undandras marknadsekonomin och underställas demokratisk kontroll, samt
utarbeta strategier för hur denna demokratiska kontroll ska utövas och
hur dessa sektorer ska organiseras för att bidra till största möjliga samhällsnytta.

18.2
Stärkta välfärdstjänster för en smart jämställd arbetslinje
Kommunalarbetareförbundet
Grundtanken i den svenska modellen är att alla vuxna individer är både
försörjare och vårdare. Såväl män som kvinnor ska kunna kombinera förvärvsarbete med omsorg om familjen. 1960-talets slogan för den visionen
var ge mamma ett jobb och gör pappa med barn.
Offentligt finansierade generella välfärdstjänster som barnomsorg och
äldreomsorg är en avgörande infrastruktur för att uppnå visionen om ett
tvåförsörjar-/tvåvårdarsamhälle. Det måste finnas bra barnomsorg att lämna
barnen till för att både kvinnor och män ska kunna förvärvsarbeta.
Äldreomsorgen har först på senare år, i och med Jämställdhetspolitiska
utredningen 2005, värderats som en lika viktig infrastruktur för att göra
det möjligt för anhöriga att kombinera förvärvsarbete med omsorg om äldre.
Äldre föräldrar måste få den hjälp de behöver, och har rätt till enligt Socialtjänstlagen, av hemtjänst eller i äldreboenden för att deras barn ska kunna
förvärvsarbeta.
Välfärdstjänsterna blir attraktiva för alla klasser i samhället om de är
så billiga att de fattigaste har råd med dem, och är så bra att de rikaste vill
använda dem. Detta är mycket viktigt för LOs medlemmar. Även personer
med lägre löner får tillgång till barnomsorg och äldreomsorg av hög kvalitet eftersom alla, även personer med högre lön, är beredda att bidra till att
finansiera välfärdstjänsterna. Det som utmärker den modell som de nordiska länderna har byggt upp, jämfört med välfärdsmodeller i andra europeiska länder, är att lågutbildade arbetarklasskvinnor i hög utsträckning har
kommit ut på arbetsmarknaden. Infrastrukturen av kraftigt subventionerad
barnomsorg och äldreomsorg av hög kvalitet har gjort det möjligt.
Sverige har närmat sig 1960-talets vision om att ge mamma ett jobb och
göra pappa med barn. Men vi har inte nått hela vägen fram. Kvinnor arbetar
i dag mer betalat och män tar ett större ansvar för omsorg om familjen än för
fyrtio år sedan. SCBs tidsanvändningsstudie från 1990, 2000 och 2010, visar
att kvinnor har ökat sitt betalda arbete, och dragit ned på sitt obetalda arbete. Män har minskat sitt betalda arbete, men inte ökat sitt obetalda arbete
i samma utsträckning. På en dag utför män i genomsnitt 45 minuter mindre
obetalt arbete än kvinnor. Under en vecka gör alltså kvinnor i genomsnitt
nästan fem och en halv timme mer obetalt arbete än män. När betalt och
obetalt arbete läggs ihop arbetar kvinnor och män lika mycket. Det innebär
att kvinnor arbetar nästa fem och en halv timme mindre betalt än män på
en vecka. Skulle kvinnor utföra lika mycket betalt arbete som män gör i
dag så skulle det motsvara en ökning av sysselsättningen med cirka en halv
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miljon jobb. Potentialen till ett ökat arbetsutbud är betydande. Sverige står
inför demografiska utmaningar med en åldrande befolkning. Det är avgörande att utveckla välfärdstjänster som gör det möjligt för fler att arbeta mer.
På senare år har debatten om hur föräldrar ska kombinera familj och jobb
fastnat i för eller emot vårdnadsbidrag och avdrag för hushållsnära tjänster.
Det övergripande syftet med samhällets stöd till familjer glöms bort, det
vill säga att stärka möjligheten för alla personer att vara både försörjare och
vårdare. Det som behöver diskuteras är hur vi smartast kan använda gemensamma resurser för att möjliggöra kombinationen jobb och omsorg om barn
och äldre. Det finns flera skäl till att LO ska vara drivande i den debatten.
Välfärdstjänster behöver både försvaras och utvecklas. Både normerna
i samhället och bristande resurser i barnomsorgen tvingar in föräldrar i
omöjliga ekvationer. Det blir allt fler stora barngrupper på förskolor och
fritidshem och personaltätheten minskar. I takt med att den svenska barnomsorgen har utvecklat sitt lärandeuppdrag har omsorgsuppdraget hamnat i
skymundan. Barnomsorgen ska både vara rolig och lärorik för barnen och ge
barnet omsorg så att deras föräldrar kan arbeta och försörja sig. Kommunals
rapporter ”Alla andra hämtar tidigt” och ”Sommarlovshetsen” visar att omsorgsuppdraget är hotat. Av rapporterna framgår bland annat att nästan var
tredje kommunalare inte kan arbeta heltid på grund av förskolans öppettider.
Hälften av småbarnsföräldrarna känner press att hämta tidigt från förskolan. Fyra av fem förskolor stänger några veckor på sommaren. Hälften
av föräldrarna med barn i åldern två till nio år känner press att ha barnen
kort tid på förskola eller fritidshem under sommaren.
Föräldrar väljer att pussla eller gå ned i arbetstid hellre än att kräva de
öppettider med god bemanning som de behöver för att kunna förvärvsarbeta. Problemet är extra stort för LO-kollektivet som oftare har arbetstider utanför kontorstid. Så ska det inte vara. Föräldrar ska kunna välja både
jobb och barn. De ska inte tvingas in i omöjliga ekvationer. För att uppnå
det behövs förskolor och fritidshem med bra bemanning, bra arbetsvillkor
och tillräckliga resurser. Där föräldrar med gott samvete kan lämna sina
barn och gå till jobbet.
I äldreomsorgen är nedskärningarna ännu mer alarmerande. Jämfört med
1980 är det i dag runt 100 000 färre (oavsett ålder) som får hjälp från hemtjänsten, samtidigt som antalet som är 80 år och äldre i befolkningen har
ökat med mer än 200 000 personer. Andelen av äldre, över 80 år gamla, som
får offentlig äldreomsorg har minskat från 62 procent 1980 till 37 procent
2006. På senare år har flera vittnat om hur svårt det är att få plats i äldreboenden och hur tiden som tilldelas för att utföra insatser hos äldre krymps.
Lagar och nationella mål för äldreomsorgen har inte ändrats. Minskningen
i offentlig omsorg kan delvis förklaras med bättre hälsa men troligen beror
det främst på kommunala sparkrav och striktare riktlinjer.
I takt med att den offentliga äldreomsorgen har minskat sitt åtagande har
anhöriga tagit ett större omsorgsansvar. År 1994 fick 29 procent av hjälpbehövande ensamboende äldre hjälp av sina döttrar och 12 procent av sina söner. År
2000 fick 39 procent hjälp av döttrar och 13 procent av söner. Det är framför
allt döttrar till lågutbildade kvinnor som har ökat sina omsorgsinsatser. Högutbildade äldre köper i högre utsträckning hjälp på den privata marknaden.

530 |

Ko n g r e ss p r oto k oll – L O s 2 7 e o r d i n a r i e k o n g r e ss 2 0 1 2

Utbyggnaden av hemtjänsten under 1950- till 1970-talen har beskrivits
som en valfrihetsrevolution för både hjälpbehövande äldre och för kvinnor
med hjälpbehövande föräldrar. Äldre i alla samhällsskikt fick möjlighet att
bo kvar hemma utan att vara helt beroende av de vuxna barnens (i praktiken
döttrarnas) insatser. Döttrarna kunde förvärvsarbeta, även om föräldrarna
var i behov av daglig hjälp. Dagens utveckling inom äldreomsorgen kan snarast liknas vid en ofrihetsrevolution, framför allt för döttrar till lågutbildade
äldre och äldre med utomnordisk bakgrund.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO tar fram ett handlingsprogram för stärkta välfärdstjänster som stöd
för en smart jämställd arbetslinje som möjliggör för kvinnor och män i
alla samhällsskikt att arbeta mer,
att LO blir en aktiv röst i debatten om hur vi smartast kan använda gemensamma resurser för att möjliggöra kombinationen jobb och omsorg om
barn och äldre,
att LO driver frågan om barnomsorg med hög kvalitet som har öppet när
föräldrarna jobbar, det vill säga även tidig morgon, kväll, natt och sommar
att LO driver frågan om äldreomsorg med hög kvalitet som ger trygghet för
de äldre och avlastar deras anhöriga så de kan förvärvsarbeta.

Utlåtande
Motionerna 18.1–18.2 samt 16.8 fjärde att-satsen
18.1
att LO får i uppdrag att i den offentliga debatten med kraft påtala LO-förbundens medlemmars behov av välfärdstjänster av hög kvalitet med allmän tillgänglighet och att
påvisa hur dessa välfärdstjänster är en förutsättning för en fungerande arbetslinje
samt ett viktigt verktyg i kampen mot segregation. LO ska också verka för ett skatteuttag som utgår från höga välfärdsambitioner, samt bidra till ett offentligt samtal
där större fokus läggs på vilka reformer man vill genomföra än vilka skattenivåer
man förespråkar,
att LO i kampen för den generella välfärden aktivt söker bilda allianser med andra
intresseorganisationer, som delar LOs målsättning i dessa frågor,
att LO aktivt deltar i att kritiskt utvärdera och hitta alternativ till de marknadsmodeller
som blivit norm inom offentlig sektor. Skattepengar ska gå till välfärden,
att LO står upp för samhällsmedborgarnas rätt att kunna lita på kvaliteten i alla skattefinansierade verksamheter, och på så sätt motverkar den trend där ansvaret läggs
på den enskilde att välja en utförare som håller hög kvalitet. Det allmänna utbudet
av välfärdstjänster ska hållas på en så hög nivå att det stora flertalet inte upplever
något behov av tilläggstjänster,
att LO ska verka för att Lagen om valfrihet (LOV) rivs upp,
att LO ska verka för att en non profit-princip ska vara rådande inom vård, skola och
omsorg,
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att LO genom sin samhällspolitiska påverkan ska försöka förmå socialdemokraterna
att anamma den politiska inriktning som här beslutas
att LO initierar ett långsiktigt arbete för att identifiera sektorer som på grund av deras
centrala funktion för vår gemensamma välfärd bör undandras marknadsekonomin
och underställas demokratisk kontroll, samt utarbeta strategier för hur denna
demokratiska kontroll ska utövas och hur dessa sektorer ska organiseras för att
bidra till största möjliga samhällsnytta.
18.2
att LO tar fram ett handlingsprogram för stärkta välfärdstjänster som stöd för en smart
jämställd arbetslinje som möjliggör för kvinnor och män i alla samhällsskikt att
arbeta mer,
att LO blir en aktiv röst i debatten om hur vi smartast kan använda gemensamma resurser för att möjliggöra kombinationen jobb och omsorg om barn och äldre,
att LO driver frågan om barnomsorg med hög kvalitet som har öppet när föräldrarna
jobbar, det vill säga även tidig morgon, kväll, natt och sommar
att LO driver frågan om äldreomsorg med hög kvalitet som ger trygghet för de äldre
och avlastar deras anhöriga så de kan förvärvsarbeta.
16.8 fjärde att-satsen
att LO driver på för att uppgradera välfärdstjänsterna, med bättre öppettider i förskolan, barnomsorg på obekväm arbetstid och högre kvalitet i äldreomsorgen, för att
göra det möjligt för både kvinnor och män att arbeta mer.
I motionerna 16.8 fjärde att-satsen, 18.1 och 18.2 diskuteras betydelsen av att välfärdstjänster av hög kvalitet finns tillgängliga för alla grupper i ett samhälle. Styrelsen är
enig med motionärerna om att det är ett medborgarperspektiv som ska styra tillgången
på välfärdstjänster.
Den svenska välfärdsmodellen brukar beskrivas som en universell modell för social
trygghet, där bidrag och social service till alla medborgare kombinerats med inkomstrelaterade socialförsäkringar, med inslag av grundtrygghet. Kombinationen en aktiv
arbetsmarknadspolitik och en utbyggd social omsorg, har bidragit till en generellt
hög sysselsättningsnivå. Inte minst har modellen inneburit att kvinnor, med såväl
lång som kort utbildning, deltar i förvärvsarbete i mycket hög utsträckning. Offentliga
välfärdstjänster fyller dels en fördelningspolitisk funktion med syftet att fördela vård,
utbildning och omsorg efter behov och inte efter plånbok. Dels bidrar en utbyggd
social sektor till att föra över omsorgsarbete från obetalt till betalt arbete, från familjen
till det offentliga. Denna välfärdsmodell har inneburit att skattebasen breddats och
välfärdsambitionerna kunnat hållas höga.
Motionerna 16.8 fjärde att-satsen och 18.2 yrkar på att LO driver frågan om en ökad
tillgänglighet och kvalitet inom barn- och äldreomsorg, i linje med en stärkt arbetslinje
för både kvinnor och män. Styrelsen delar motionärernas uppfattning om att välfärdstjänsterna har en central funktion när det gäller att lösa de demografiska, ekonomiska
och jämställdhetspolitiska utmaningar som vårt samhälle står inför. Det försörjningsgap som uppstår, när allt fler blir allt äldre, kräver att fler kommer i arbete. Det finns
fortfarande en stor arbetskraftsreserv bland deltidsarbetande kvinnor, samtidigt som
rekryteringsbehovet är särskilt stort inom de kvinnodominerade områdena.
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För att kunna öka arbetsutbudet inom såväl välfärdssektorn som på arbetsmarknaden i stort, krävs att de institutionella förutsättningarna i form av barnomsorg och
äldreomsorg utformas för att möta behoven där de finns. En genuin satsning på full
sysselsättning, för såväl kvinnor som män, kräver en offentlig barnomsorg av hög kvalitet och god tillgänglighet. Även tillgången på äldreomsorg påverkar framförallt kvinnors sysselsättningsgrad. Styrelsen delar motionärernas uppfattning att utvecklingen
mot en ökad privatisering och informalisering av välfärdstjänsterna, i form av ett ökat
tryck på anhöriga att ta över ansvaret för det som tidigare varit ett offentligt åtagande,
bidrar till ökade klasskillnader. Det underminerar även i förlängningen såväl jämställdheten som tillväxtförutsättningarna i samhället.
Motion 16.8 fjärde att-satsen yrkar på att LO, på olika vis, arbetar för att stärka
tillgången på generella välfärdstjänster och aktivt engagerar sig i en utveckling mot en
allt mer privatiserad och vinstdriven välfärdssektor. Motionen lyfter tre tendenser som
man anser riskerar att urholka välfärdstjänsternas generella räckvidd. För det första
en ökad konkurrens mellan olika utförare, för det andra införandet av vinstdrivna företag i välfärdssektorn och för det tredje ökad privat finansiering av välfärdstjänsterna.
Styrelsen delar uppfattningen att välfärdstjänster inte är en vara som vilken annan på
marknaden, utan att medborgarperspektivet ska vara rådande över kundperspektivet.
Styrelsen anser att det ska finnas utrymme för olika typer av utförare inom välfärdstjänsterna, men att det politiska ledarskapet och den demokratiska insynen i välfärdsutförarnas verksamheter inte får kompromissas bort. Sociala krav och kvalitetskrav
ska väga tungt i de etableringskrav som kommuner och landsting ställer, oavsett om
det gäller upphandlingssystem eller kundvalsmodeller.
När lagen om valfrihet i välfärdssystemen, LOV, infördes 2010 var syftet att öka
valfriheten och tillgängligheten inom vård och omsorg. Styrelsen anser att LOV på flera
sätt bryter med principen om en välfärd tillgänglig för alla. Företagens etableringsfrihet skapar ett flertal problem. I och med LOV har kommunerna inte längre själva
inflytande över hur stor andel av välfärdstjänsterna som ska produceras i privat regi.
Den kundvalsmodell som LOV bygger på, omöjliggör även i praktiken demokratisk
insyn och kontroll av verksamheterna. Därtill finns tecken på att ersättningssystemens
utformning gör det mindre attraktivt för vårdföretag att etablera sig i socioekonomiskt
svaga områden. I dag överväger regeringen att göra det obligatoriskt för kommuner
att införa LOV. Styrelsen är starkt kritisk till LOV och menar att det krävs en grundlig
utvärdering av effekterna av lagen om valfrihetssystem, ur ett fördelningspolitiskt
perspektiv.
Styrelsen anser att en utveckling mot ökad privat finansiering av välfärdstjänster
och socialförsäkringar är en felaktig väg att gå. Det slår kilar i tilltron till att de gemensamma välfärdssystemen kan sörja för alla medborgare oavsett socioekonomisk nivå.
Styrelsen motsätter sig reformer som riskerar att leda till en differentiering av trygghetssystemen.
Motionärerna tecknar bilden av ett välfärdssystem, vars generella grund idag utmanas och som både behöver försvaras och utvecklas. LO ska vara en stark företrädare
för en generell välfärdsmodell som tillhandahåller välfärdstjänster efter behov och
bidrar till att stärka en jämställd arbetslinje. Detta kräver ett övergripande och sammanhållet arbete. I det inledande avsnittet till välfärdsområdet visas behovet av att
analysera och ta ställning till välfärdspolitikens fortsatta utformning. Styrelsen föreslår
att LO tillsätter en välfärdspolitisk utredning som, i nära samverkan med LO-förbunden,
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får i uppdrag att analysera konsekvenserna av de senaste årens systemförändringar
på det välfärdspolitiska området. Utredningen ska också presentera ett realistiskt
välfärdspolitiskt handlingsprogram, som inbegriper såväl långsiktiga systemlösningar
som dagspolitiskt genomförbara reformer. Utredningens analyser och förslag ska
användas i politiskt påverkansarbete och opinionsbildande syfte.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 16.8 fjärde att-satsen och 18.2 första, tredje–fjärde att-satserna
samt
att anse motionerna 18.1 och 18.2 andra att-satsen besvarad.

Deltog i debatten
Magnus S Pettersson, Kommunal
Lowisa Andersson, Kommunal
Dan Gabrielsson, Kommunal
Jan Johansson, IF Metall
Malin Ragnegård, Kommunal
Andreas Lundh, Handels
Alexander Lindholm, SEKO
Thomas Andersson, Byggnads
Bilbo Göransson, Kommunal
Annelie Nordström, Kommunal
Jan-Olof Gustavsson, Målarna
Roger Johansson, Byggnads
Ann-Christine Steneryd, Kommunal
Berit Müllerström, Kommunal
Mohammad Aslani, Kommunal
Eva Turunen, Kommunal
Melinda Hedström, Handels
Tina Thuresson, Livs
Jan Nilsson, IF Metall
Dan Mattsson, Målarna
Marie Krantz, Kommunal
Patrick Harrysson, GS
Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande,
–– Magnus S Pettersson, Kommunals yrkande om bifall över motion 18.1 femte,
sjätte och åttonde att-satserna,
–– Lowisa Andersson, Kommunals m.fl. yrkande om bifall över motion 18.1
sjätte att-satsen,
–– Dan Gabrielsson, Kommunals yrkande om bifall över motion 18.1 femte–
åttonde att-satserna,
–– Malin Ragnergård, Kommunals yrkande om bifall till styrelsens utlåtande
över motion 16.8 fjärde att-satsen samt motion 18.2,
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––Alexander Lindholm, SEKOs yrkande om bifall över motion 18.1 sjätte
att-satsen,
––Thomas Andersson, Byggnads tilläggsyrkande till sidan 32 Full sysselsättning: På sikt bör föräldraförsäkringen utökas för varje förälder så att föräldrarna har möjlighet att vara hemma med sina barn på jämställda villkor.,
–– Bilbo Göransson, Kommunals yrkande om bifall över motion 18.1,
––Annelie Nordström, Kommunals yrkande om bifall till styrelsens utlåtande,
–– Berit Müllerström, Kommunals yrkande om bifall till styrelsens utlåtande
över motionerna 18.1 och 18.2,
–– Eva Turunen, Kommunals yrkande att kongressen gör ett uttalande om
att fördöma vinster i välfärden samt att överskott bör gå tillbaka till verksamheten,
––Jan Johansson, IF Metalls m.fl. yrkande om avslag till sidan 32 Full sysselsättning,
––Jan Nilsson, IF Metalls yrkande om bifall över styrelsens förslag i rapporten Full sysselsättning rörande öppettider i barnomsorg,

Beslut
Kongressen beslutade efter rösträkning
att med rösterna 242 mot 156, 3 avstod och 9 blanka bifalla motion 18.1 femte
att-satsen.
Votering begärdes av Ulla Lindqvist, styrelsen.
Kongressen beslutade
att bifalla motion 18.1 femte och sjätte att-satserna,
att avslå Thomas Anderssons tilläggsyrkande till sidan 32 Full sysselsättning,
att avslå Eva Turunen, Kommunals yrkande om ett uttalande,
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.
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Socialförsäkringssystemet
Motionerna 18.3–18.4
18.3
Behovet av en trepartsuppgörelse
Industrifacket Metall avd 4, Södra Västerbotten, avd 5, Höga kusten och avd
6, Mellersta Norrland
Regeringen har sänkt nivåerna i socialförsäkringssystemen, som är tänkta
att vara en trygghet när vi inte kan arbeta. Överskotten i systemen används
i stället till andra prioriteringar, däribland skattesänkningar.
Därför behövs en bredare samsyn kring socialförsäkringarna och valet
av finansieringen av dessa. Ett tydligt kontrakt mellan samhället och arbetsmarknadens parter där det är helt klarlagt vad och för vilka socialförsäkringsavgifterna är avsedda för samt vad i socialförsäkringssystemen som
ska skatte- och avgiftsfinansieras.
En tydlig ansvarsfördelning bidrar till att stärka försäkringstanken utan
att socialförsäkringarna eller delar av dessa behöver lyftas ur statsbudgeten.
En trepartsuppgörelse är i högre utsträckning ett stöd för dem som finns
utanför arbetsmarknaden, till skillnad för om delar av socialförsäkringen
enbart läggs på arbetsmarknadens parter.
Riksdag och regering kan även i fortsättningen besluta om socialförsäkringarnas regelverk, men inom ramen för det inflytande och den överenskommelse som samhället har med parterna.
Vi föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för
att en trepartsuppgörelse kring socialförsäkringarna träffas.

18.4
Framtidens socialförsäkringssystem
GS
GS förbundsmöte i november 2009 beslutade att tillsätta en arbetsgrupp
med uppdrag att arbeta fram ett förslag till ställningstagande rörande framtidens socialförsäkringssystem. Beslutet grundade sig på ett antal motioner
som samtliga pekade på de negativa konsekvenser som mer eller mindre väl
genomtänkta regelverk kan få för enskilda individer.
Arbetsgruppen överlämnade sitt förslag till förbundsstyrelsen som beslutade att överlämna detsamma som motion till LOs kongress 2012.
Bakgrund
De socialförsäkringar vi har idag bygger historiskt på de kollektiva försäkringar som den tidiga fackföreningsrörelsen konstruerade med avsikten att
ta ett gemensamt ansvar och skapa ett inkomstskydd för drabbade kamrater.
Så småningom fördes ansvaret över från enskilda organisationer till sam-
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hället, för att via skattsedeln få en solidarisk finansiering och för att nivåer
på ersättningarna skulle vara likvärdiga oavsett bostadsort och yrke. Systemet bygger idag på idén att hela befolkningen ska ha ett skydd mot inkomstförlust i besvärliga situationer och att vi är ärliga och tar ansvar för
våra gemensamma försäkringar.
Synen på socialförsäkringarna har sedan valet 2006 förändrats i grunden av den borgerliga riksdagsmajoriteten och idag verkar tanken vara att
de försäkrade är fuskare som i alla upptänkliga sammanhang vill tillskansa
sig pengar. Då alla fuskar krävs hårda bedömningar och låga ersättningsnivåer så att ”fuskarna” av rent ekonomiska skäl ska undvika att belasta
försäkringarna.
Utöver det ovanstående, som mest handlar om retorik, finns en bakomliggande tanke att svaga socialförsäkringar skapar rädsla i löntagarkollektivet.
Rädslan kommer över tid att leda till minskade krav på löneökningar det vill
säga lönepress neråt, sjunkande organisationsgrad samt minskat inflytande
för de fackliga organisationerna.
Ett framtida socialförsäkringssystem
Vi anser att vi behöver bygga upp försäkringssystem som ger ersättningsnivåer nära eller i nivå med den inkomst som bortfallit vid sjukdom och arbetslöshet. Regelsystemen ska vara så generösa att ingen ska behöva hamna
i ekonomiska problem, sjuka och arbetslösa ska ha råd att leva på en acceptabel nivå. Socialförsäkringarna ska gälla från första anställningsdagen och
ge ekonomisk trygghet för försäkringstagaren med målsättning – ”återgång
i arbete”.
Försäkringarna bör även kopplas ihop så att risken för människor att
ramla mellan stolarna minimeras. Vi föreslår att hela sjukförsäkringssystemet (sjuk–arbetsskada–rehabilitering) slås samman med arbetslöshetsförsäkringen. Ansvaret för en sådan ”totalförsäkring” kan lämpligen läggas på
arbetsmarknadens parter och finansieras via produktion och löneutrymme
samt samordnas med dagens AFA-försäkringar.
Ovanstående totalförsäkring omfattar således alla boende och yrkesverksamma i landet som bedöms ha arbetsförmåga. Om en person saknar eller
mister sin arbetsförmåga och därmed bedöms som stadigvarande sjuk/arbetsoförmögen bör vi ha ett skattefinansierat sjukpensionssystem som tar vid.
Vid olycksfall/sjukdom måste rehabiliteringsansvaret tydliggöras, arbetsgivaren ska i ett inledningsskede ha huvudansvar för utredning och insatser.
Arbetsgivarens ansvar för rehabiliteringsinsatser och anpassning av arbetsplatsen bör klargöras på ett tydligt sätt i regelverken. Om arbetsoförmågan
blir långvarig förs ansvaret succesivt över till det försäkringsbolag som hanterar försäkringen och därefter samhället.
För företagare som rent tekniskt saknar arbetsgivare kan rehabiliteringsansvaret redan från start hamna hos försäkringsbolaget. Försäkringspremien
för egenföretagare beräknas på den taxerade förvärvsinkomsten.
De försäkringssystem som inte direkt samordnas enligt vårt förslag hanteras enligt dagens system och finaniseras via skattsedeln, regelverk och annat beslutas av Riksdagen. Ersättningsnivåerna ska ligga så högt att ingen
av rent ekonomiska skäl tvingas avstå nyttjande av dessa försäkringar. För-
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sörjningsstödet ska ligga på en nivå som ger en möjlighet till ”guldkant” i
tillvaron framförallt i sammanhang där det finns hemmaboende minderåriga barn.
Försäkringstagare som söker ersättning ur systemet ska få utbetalning
som om arbetsoförmåga föreligger oavsett om försäkringsbolaget senare
gör bedömningen att så inte var fallet. Antalet ersättningsdagar ska inte
begränsas men syftet med försäkringen är – åter till arbete, därför måste
arbetsförmågan bedömas och ett antal kontrollpunkter läggs in för att förhindra tillsvidaresjukskrivning.
De bedömningar som görs ska baseras på individens personliga förutsättningar och möjligheter och leda till olika typer av rehabiliteringsinsatser
eller anpassningar av arbetsplatsen. När en arbetsoförmögen bedöms vara
varaktig överförs försäkringstagaren till pensionssystemet. Alla sjukdomar
och skador ska behandlas lika oavsett uppkomst, detta för att undvika besvärliga gränsdragningar.
Allt arbete som sker i samband med kontrollpunkterna ska genomföras
i samarbete mellan arbetsgivare, försäkringsbolag och facklig organisation.
Första kontrollpunkten ligger i direkt anslutning till den dag då arbetsoförmågan inte längre kan anses vara av kortvarig natur.
En sjukskriven ska ha möjlighet att på hel- eller deltid bedriva studier
med bibehållen ersättning om målet med utbildningen är att skapa möjligheter till återgång i arbete.
Ersättningsnivåer beslutas i förskringsbolaget, vi anser dock att den bör
vara 90 procent av sjuklönegrundande inkomst. Försäkringstagare som drabbats av arbetsskador/sjukdomar ska ha rätt till kostnadsersättningar samt
slippa eventuella karensdagar. Lägsta ersättningsnivå ska motsvara försörjningsstödet för vuxna.
Vid arbetslöshet ska regelverket följa samma system som vid sjukdom men
med de anpassningar som krävs för att på ett tydligt sätt visa att det handlar om ersättning vid arbetslöshet, exempelvis ändras ordet rehabilitering
till arbetsmarknadsåtgärd. Även arbetsförmedlingens roll ska tydliggöras.
Vi anser att det för arbetslösa ska införas en semesterperiod med ersättning under sommaren då arbetssökandet kan vila. Semesterlagens regler
ska då tillämpas.
Införandet av en försäkring enligt vårt förslag kommer att få konsekvenser på andra delar i våra trygghetssystem, exempelvis trafikförsäkringen,
som på ett eller annat sätt har kopplingar till dagens försäkringssystem.
Vårt förslag är inte heller heltäckande utan får anses som ett första utkast
till ett nytt socialförsäkringssystem. För att belysa alla aspekter i ett förändrat socialförsäkringssystem krävs en mer omfattande utredning som
lämpligen sker i samarbete med det socialdemokratiska partiet. En sådan
utredning ska ha som mål att lägga fram ett förslag på ett nytt stabilt och
hållbart socialförsäkringssystem.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att tillsätta en utredning, om möjligt, i samarbete med det socialdemokratiska partiet med uppdrag att utreda möjligheterna samt lägga fram ett
förslag till införande av ett nytt socialförsäkringssystem enligt förslaget.
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Utlåtande
Motionerna 18.3–18.4
18.3
att en trepartsuppgörelse kring socialförsäkringarna träffas.
18.4
att tillsätta en utredning, om möjligt, i samarbete med det socialdemokratiska partiet
med uppdrag att utreda möjligheterna samt lägga fram ett förslag till införande av
ett nytt socialförsäkringssystem enligt förslaget.
Motion 18.3 diskuterar utvecklingen inom socialförsäkringssystemen under de senaste
åren och yrkar på att LO verkar för att en trepartsuppgörelse träffas, för att lägga fast
socialförsäkringarnas olika syften och finansiering. Motionärerna vänder sig mot att
ersättningsnivåerna inom socialförsäkringssystemet sänkts, samtidigt som överskott
inom försäkringarna används för att finansiera andra delar av regeringens politik, som
till exempel skattesänkningar. Motionärerna menar att det krävs en tydligare ansvarsfördelning mellan staten och arbetsmarknadens parter, för att på så vis stärka försäkringsmässigheten i socialförsäkringarna, i bemärkelsen att socialförsäkringsavgifterna
går tillbaka in i systemen.
Styrelsen delar motionärernas uppfattning om att dagens socialförsäkringssystem
har stora brister. Ersättningsnivåerna motsvarar i många fall inte inkomstbortfallsprincipen eftersom medelinkomsterna har stigit i relation till inkomsttaken i försäkringarna.
Vi är redan i dag i en situation där legitimiteten i socialförsäkringarna urholkats och
allt mer kommit att likna en grundtrygghetsmodell, framförallt inom arbetslöshetsförsäkringen. Trösklarna för att komma in i ersättningssystemen är höga, villkoren har
skärpts och utestänger stora grupper från att få ersättning trots att egna eller arbetsgivaravgifter har betalats. Det gäller såväl arbetslöshetsförsäkringen, arbetsskadeförsäkringen som sjukförsäkringen. LO arbetar aktivt för att bryta den utvecklingen.
Styrelsen anser även att de avgifter som avsätts till de olika försäkringarna, och inte
betalas ut som ersättning, ska användas till att stärka systemen, det förebyggande
arbetet och rehabilitering tillbaka till arbete.
Motion 18.4 presenterar ett förslag till nytt socialförsäkringssystem som GS (Facket
för skogs, trä- och grafisk bransch) utarbetat efter ett beslut på förbundsmötet 2009.
Motionen yrkar på att LO, tillsammans med socialdemokraterna, tillsätter en utredning
med uppgift att utreda möjligheterna att lägga fram ett förslag till nytt socialförsäkringssystem, i linje med vad som presenteras i motionen.
Motion 18.4 diskuterar flera viktiga aspekter av ett välfungerande socialförsäkringssystem; en generös räckvidd och skäliga ersättningsnivåer, minimerade risker att falla
mellan stolarna och ett tydligt och effektivt rehabiliteringsansvar. Liksom motionärerna anser styrelsen att stödet tillbaka till arbete, genom individuella rehabiliteringsrättigheter, måste stärkas. Styrelsen anser emellertid att det finns problem med en del
av de lösningar som föreslås i motionen. Tanken att slå samman sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen strider mot försäkringarnas skilda syften. Arbetslöshetsförsäkringen
ska parera effekterna av lågkonjunkturer och varierar med det ekonomiska läget,
medan antalet som får ersättning från sjukförsäkringen tvärtom inte ska variera med
konjunkturen, förutsatt att den används rätt. I Norge sjösattes 2006 en reform, den
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så kallade NAV-reformen, där motsvarande försäkringskassan, arbetsförmedlingen
och kommunernas socialtjänst skulle slås samman för att åstadkomma ”en dörr in”.
Erfarenheterna från Norge visar att det blev stora problem vid genomförandet av sammanslagningen, och att systemet fortfarande har svårigheter. Tre olika personalgrupper skulle integreras, utbildas och få nya roller som innebar att alla skulle kunna lite
om allt. Detta var en helt annan linje än att utveckla de specialistroller och yrkesidentiteter som fanns inom respektive politikområde innan. I Norge verkar det också vara så
att man är på väg tillbaka till specialiseringstanken.
Styrelsen anser att det, mot bakgrund av de norska erfarenheterna, verkar vettigare att lägga resurser på att utveckla befintliga försäkringar och politikområden
inom respektive myndighet. Det finns mycket som talar för att renodlade roller och
specialisering är att föredra framför att gå mot ”allmänna” handläggare. Både för att
göra yrken, som exempelvis arbetsförmedlare, attraktiva men också för att det många
gånger är vitt skilda problem som drabbar den som blir långvarigt sjuk, i jämförelse
med den som har svårt att finna ett nytt jobb. Det är centralt att värna den kunskap och
de erfarenheter som har byggts upp vad gäller att möta de olika problem som sjuka
och arbetslösa har på vägen tillbaka till arbetslivet. Detta innebär dock inte att tanken
på ”en dörr in” helt bör förkastas. Tvärtom krävs istället en mer utvecklad och arbetsplatsnära myndighetssamverkan, där även arbetsmarknadsparterna ingår, om vi bättre
ska lyckas ta tillvara den variation av arbets- och funktionsförmågor som befolkningen
faktiskt besitter. LO gör dock bedömningen att denna utveckling av samverkansformerna bäst sker utan att man tillskapar vare sig en totalförsäkring eller en ny jättelik
myndighet.
Styrelsen delar den uppfattning som kommer till uttryck i både motion 18.3 och 18.4
att socialförsäkringssystemens utformning måste ske i nära dialog mellan stat, fack
och arbetsgivare. Därmed inte sagt att parterna bör ta över stora delar av ansvaret
från staten. Staten måste fortfarande ha huvudansvaret för de socialförsäkringar som
utgår från medborgerliga rättigheter. Förslaget, att lägga ansvaret för en ny totalförsäkring på parterna och privata försäkringsbolag, innebär en markant förflyttning från
ett generellt till ett branschdifferentierat trygghetssystem. Styrelsen är kritisk mot
lösningar som innebär en ökad riskdifferentiering mellan försäkringstagargrupper och
konsekvenserna om parterna själva genom löneutrymmet ska hantera kostnaderna för
försäkringarna. Det går tvärtemot syftet med ett generellt och riskutjämnande socialförsäkringssystem.
LO arbetar på flera sätt för att påverka och föra dialog med regeringsföreträdare,
arbetsgivare och oppositionspolitiker om hur socialförsäkringssystemet kan förbättras.
Ett viktigt arbete sker inom ramen för den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. LO deltar aktivt i utredningens referensgrupp och för en kontinuerlig dialog om
nödvändiga förbättringar i socialförsäkringssystemet.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motion 18.3 besvarad samt
att avslå motion 18.4.
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I debatten deltog
Hans Öberg, IF Metall
Bilbo Göransson, Kommunal
Hans-Åke Gustavsson, GS
Luciana Oskarsson, Kommunal
Patrik Harrysson, GS
Paula Holmqvist, Kommunal
Veli-Pekka Säikkälä. IF Metall
Per-Olof Sjöö, GS
Joa Bergold, LO
Per Bardh, styrelsen
Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande,
–– Styrelsens tilläggsyrkande till kappan: till exempel när det gäller att bekämpa och motverka att kommersiella intressen styr i välfärdsverksamheterna,
–– Hans Öberg, IF Metalls yrkande om bifall över motion 18.3,
–– Bilbo Göransson, Kommunals yrkande om två tilläggsförslag till kappan
som lyder: ”för hållbar näringslivspolitik, jobbpolitik samt att se till att
skattepengarna räcker för att trygga välfärden ska LO verka för att vinster
återinvesteras i produktionen, så att utdelning under goda år inte leder
till att företagen blir bidragsberoende under lågkonjunkturerna” samt ”att
LO verkar för att eventuella permitteringar inte ska belasta skattebetalarna och därmed välfärdskassan samtidigt som företagen delar ut vinster”,
–– Hans-Åke Gustavsson, GS yrkande om att motion 18.4 besvaras,
–– Luciana Oskarsson, Kommunals yrkande om bifall till kappans att-satser,
–– Paula Holmkvist, Kommunals yrkande om bifall över kappans att-satser
samt styrelsens tilläggsyrkande,
––Veli-Pekka Säikkäla, IF Metalls yrkande om bifall till styrelsens utlåtande
över kappa och styrelsens tilläggsyrkande,
–– Per-Olof Sjöö, GS yrkande om bifall till Hans-Åke Gustavssons yrkande.

Beslut
Kongressen beslutade efter rösträkning
att med rösterna 233 mot 148, 8 avstod och 21 blanka bifalla styrelsens utlåtande över motion 18.4
Votering begärdes av kongressordförande.
Kongressen beslutade
att avslå Bilbo Göransson, Kommunals två tilläggsyrkande
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande samt tilläggsyrkande.
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Sjukförsäkring
Motionerna 18.5–18.13
18.5
Bättre villkor i sjukförsäkringen
Handelsanställdas Förbund
Den allmänna sjukförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet då något händer som gör att arbetsförmågan blir nedsatt. Att försäkringen ger verklig
trygghet är viktigt för att välfärdspolitiken ska behålla sin trovärdighet.
Dessvärre har nivån och reglerna för sjukförsäkringen försämrats till en
nivå som innebär att försäkringen inte längre kan betraktas som en reell
inkomsttrygghetsförsäkring.
Den borgerliga regeringen har sänkt taket i sjukförsäkringen. Detta har
fått till följd att en ännu större andel av löntagarna hamnat ovanför taket (alla som tjänar mer än cirka 25 000 kronor i månaden) och alltså inte
omfattas till fullo av ersättningsnivån på 80 procent av den sjukpenningsgrundande inkomsten (SGI). Detta är ett problem i sig. För försäkringens
legitimitet är det avgörande att en majoritet av löntagarna känner att de
från försäkringen får ersättning som motsvarar den löneinkomst de faktiskt
betalat sin avgift utifrån. Den som blir sjukskriven ska inte heller tvingas
att kraftigt sänka sin levnadsstandard.
Därutöver har ersättningen sänkts ytterligare genom att en ny beräkningsgrund för sjukpenningen har införts. I regeringens budget för 2008
innebär detta att den 80-procentiga ersättningen i själva verket blir 77,6
procent. I budgeten ingår också en nedtrappning av sjukpenningen efter
tolv månaders sjukskrivning.
En sådan urholkning av det ekonomiska skyddet i sjukförsäkringen som
sker kan inte accepteras. Socialförsäkringarna instiftades för att ge skydd
vid utsatta situationer, de ska ha karaktären av verkliga inkomstbortfallsförsäkringar. Den som blir sjukskriven återfår inte arbetsförmågan snabbare
genom att försättas i en privatekonomisk kris. Det får inte heller bli så att
de allmänna försäkringarna enbart ger grundtrygghet och att avtalsförsäkringarnas betydelse blir avgörande. Alla omfattas inte av avtalsförsäkringar.
En sådan utveckling är en privatisering av socialförsäkringarna som går tvärt
emot grundtanken med dem.
Hårdast drabbas låginkomsttagare med små ekonomiska marginaler. För
många låginkomsttagare är 80 procent av inkomsten, eller 77,6 procent
som det i praktiken är, alldeles för lite för att kunna leva av. Det gör att en
sjukskrivning leder till en tillvaro under socialbidragsnormen. Till gruppen
låginkomsttagare med små ekonomiska marginaler räknas många gånger
kvinnor inom LO-yrken, och eftersom kvinnor inom LO-yrken löper störst
risk att drabbas av ohälsa är orättvisan i detta dubbel.
I början av 1990-talet infördes en karensdag i sjukförsäkringen. Denna
skapar stora problem för ohälsan. Människor med små ekonomiska margina-
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ler drabbas hårt av att inte få någon ersättning alls för den första sjukdagen.
Konsekvensen blir att människor går till jobbet trots att de är sjuka. Men
dagens sjuknärvaro är morgondagens sjukfrånvaro och en slopad karensdag
i sjukförsäkringen skulle därför minska de långsiktiga kostnaderna för såväl
den enskilde individen som för samhället i stort.
För den som drabbas av varaktigt nedsatt arbetsförmåga och beviljas sjukeller aktivitetsersättning, det som tidigare kallades förtidspension, väntar
en ännu hårdare ekonomisk verklighet. Ersättningen är idag 64 procent av
den så kallade antagandeinkomsten som räknas som ett genomsnitt av de
tre högsta bruttoårsinkomsterna inom en framtid på fem till åtta år. Detta
är i många fall en mycket låg ersättning som slår hårdast mot den som haft
en lös anknytning till arbetsmarknaden. Att ersättningen därtill enbart
räknas upp med prisutvecklingen skapar en fattigdomsfälla för den som
har en varaktigt nedsatt arbetsförmåga.
För den som drabbas av sjukdom är rehabiliteringen tillbaka till arbetslivet av stor vikt. De nya tidsgränserna i rehabiliteringskedjan är för snäva i
förhållande till de sjukas behov och försvårar i praktiken deras återgång till
ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Istället för att bidra till nödvändig rehabilitering, stöd och omställning väntar nu alla ansvariga aktörer
(sjukvård, arbetsgivare, försäkringskassa) på att tidsgränsen närmar sig. All
forskning visar att ju tidigare rehabiliteringsinsatser av hög kvalité sätts in,
anpassade till den enskildes förutsättningar, desto större är sannolikheten
att man kan komma tillbaka i arbete. Därför bör fokus ligga där när det
gäller arbetet för att bryta långvariga sjukskrivningar.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för att nivån på sjukpenningen höjs till 90 procent av den
sjukpenningsgrundande inkomsten (SGI),
att LO verkar för att ersättningstaket för sjukpenningen höjs så att 90 procent
av löntagarna omfattas och därmed fullt ut omfattas av ersättningsnivån,
att LO verkar för att karensdagen i sjukförsäkringen slopas,
att LO verkar för att nivån på sjuk- och aktivitetsersättningen höjs,
att LO verkar för att sjukpenning såväl som sjuk- och aktivitetsersättning
ska följa inkomstutvecklingen
att LO verkar för att en obligatorisk företagshälsovård införs som omfattar
alla och präglas av arbetstagarinflytande. Via arbetsmiljölagstiftning
ska en gemensam kvalitetsförsäkring av företagshälsovården garanteras.
(Behandlas under punkt 17.3.1.)
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18.6
Låt sjukförsäkringen bli frisk
Industrifacket Metall avd 4, Södra Västerbotten, avd 5, Höga kusten och avd
6, Mellersta Norrland
Stora summor satsas på att rehabilitera sjuka tillbaka till arbete varje år. Exakt hur mycket vet ingen. Och Sverige är inte ensam om att som en mogen
välfärdsstat tampas med gränsdragning för vad som ska anses som ohälsa
och arbetsförmåga.
Läkarna uppger själva att det är svårt att hantera rollen som patienternas
behandlande läkare och samtidigt vara intygsutfärdare till försäkringskassan.
Två av tre läkare säger sig ta hänsyn till patientens motivation och vilja att
återgå till arbete vid en sjukskrivning. Samtidigt anser 70 procent av läkarna
att det är svårt att bedöma i vilken grad patienten kan arbeta, trots sjukdom.
Lika många läkare anser att det är svårt att hantera sjukskrivningsärenden
där man tvivlar på patientens bedömning av arbetsförmågan i relation till
beskrivna besvär. Läkarna uppger dessutom att de och sjukvården skulle
kunna göra mer för att förkorta eller undvika sjukskrivningar, bland annat
genom bättre samarbete mellan hälso- och sjukvårdens verksamheter, kortare utredningstider och väntetider.
Försäkringskassans handläggare uppger å sin sida att det är svårt att få
in begärda handlingar från läkare. 80 procent av handläggarna tycker det är
svårt att hantera ärenden där man upplever att läkaren sjukskrivit enbart utifrån den försäkrades egna uppfattningar om sin sjukdom och arbetsförmåga.
Kompetensförstärkningar behövs.
Rehabilitering bygger på att den sjukskrivne ska återfå förmågan såväl
fysiskt som psykiskt. Men det förutsätter att hälso- och sjukvården reorganiseras så att det finns spetskompetens på ett antal områden. Fler hälsocentraler behöver kompetensen multimodal rehabilitering och KBT, kognitiv
beteendeterapi.
Även företagshälsovårdens kompetens måste stärkas för att klara utmaningarna i framtiden, bland annat med hjälp av arbets- och medicinska
kliniker så att sjukskrivna kan återfå arbetsförmågan så snabbt som möjligt.
Arbetsförmågan
1. Den sjukskrivnes besvär måste fastställas så tidigt som möjligt, samt att
utifrån de medicinska besvären se över vilka möjligheter som finns till
återgång i arbetet eller annat arbete.
2. Om det krävs utbildning/teori/praktik för återgång till det egna arbetet eller annat arbete ska försäkringskassan ha utökade befogenheter att
kunna bevilja rehabersättning mer än ett år.
3. Försäkringskassan ska verkställa att den sjukskrivne får prova förmågan
i annat arbete och att man klarar av detta innan sjukpenning/sjukersättning dras in.
4. Försäkringskassans befogenheter ska utökas till att kunna initiera medicinsk rehabilitering och företagshälsovård.
5. Personer med funktionsnedsättningar och äldre arbetstagare ska ges möjlighet till sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden med ersättning
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från sjukförsäkringen och vid behov ges möjligheter till arbetsträning
under den tid försäkringskassan anser det befogat.
6. Försäkringskassan ska ges möjlighet att bevilja ersättning till arbetsgivare för personer som har nedsatt arbetsförmåga.
7. Behandlande läkares medicinska underlag bör innehålla en beskrivning
av individens arbetsförmåga. I dag efterföljs inte detta.
8. Sjukförsäkringen ska bygga på försäkringstanken. Systemet ska ha tydliga
regelverk om när ersättning kan lämnas och i vilka situationer ersättning
kan ges.
9. De sociala trygghetssystemen behöver tillföras nya principer. Systemen
ska ha samma tolkning av begreppet arbetsför. De ska också vara överlappande. En myndighet ska inte kunna släppa det ekonomiska ansvaret
för en enskild individ innan det är klarlagt vilken annan myndighet som
tar över.
10. Arbetslinjen behöver utvecklas så att krav inte enbart ställs på den enskilde. Denna ska också kunna ställa krav på samhället när det gäller goda
möjligheter till utbildning, kompetensutveckling och rehabilitering.
11. Även arbetsmarknadens parter har ett ansvar för att upprätthålla arbetslinjen och bör till exempel aktivt medverka till att omställningen
fungerar på ett bra sätt och som leder till nya anställningar.
Vi föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för
att motionen sänds till den parlamentariska utredningen samt
att verka i motionens riktning.

18.7
Kompensera urholkningen av våra trygghetssystem
Industrifacket Metall avd 2, Norrbotten
Under 2000-talet har urholkningen av våra trygghetssystem lett till att vi
har ett samlat överskott i sjukförsäkringen som beräknas vara i storleksordningen 133 miljarder kronor år 2014.
Sedan regeringsskiftet 2006 har avsättningen till våra sjukförsäkringsavgifter reducerats från 8,78 procent av lönesumma (2007) till 5,95 procent
(2010).
Genom att kraftigt försämra villkoren i vår allmänna sjukförsäkring
har man skapat sådana överskott att våra motparter på arbetsgivarsidan nu
allmänt kräver rejäla sänkningar av våra socialförsäkringsavgifter.
Vi föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för
att kompensation krävs i gällande trygghetssystem.
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18.8
Under höga tak ryms alla
Kommunalarbetareförbundet
Vår bild av Sverige, sådant vi vill att Sverige ska vara och sådant vi tycker att
Sverige i sina bästa stunder är, är ett land där en är så god som en ann och
där vi känner igen varandra i våra – relativt sett – lika villkor.
Tillit mellan människor har seglat upp som en allt tydligare förutsättning, inte bara för goda livsvillkor, utan också för effektivitet och utveckling. Om detta blir samhällsvetenskaperna allt mer eniga. Blickarna riktas
mot de nordiska länderna och vår välfärdsmodell. Uppenbarligen ger den
höga skatte- och avgiftskvot som modellen kräver inte självklart de negativa effekter som många ekonomer ofta förutsatt. Med alla mått mätt måste
alla som blickar ut över en globaliserad och krisande värld konstatera att
de nordiska länderna är relativt anpassningsbara, effektiva, okurrupta, rika
och socialt anständiga. Tilliten mellan människor är därtill ovanligt hög.
Uppenbarligen är inte nivån på skatter och avgifter, utan i vilken kultur
och hur de används, mer avgörande.
Grundidén för den svenska välfärdsmodellen är gemensamma livsvillkor,
väl fångat i tesen att bara det bästa är gott nog åt folket. Genom att bygga
skolor, sjukhus, bostäder och sociala trygghetsförsäkringar som är tillgängliga för alla och goda nog för de mest gynnade skapas inte bara jämlikhet.
Det leder sannolikt också till förståelse och inlevelse mellan människor på
den fasta grund som skapas av insikten att dina villkor är i grunden mina
villkor och mina villkor är också dina.
Utvecklingen under de senaste decennierna, med tendenser till större
skillnader mellan människor, innehåller olika hot mot det sammanhållna
samhället. I denna motion tas ett sådant hot upp som på senare år i all tysthet har vuxit kraftigt.
Huvuduppgiften för de inkomstrelaterade och allmänna trygghetsförsäkringarna är att både ge trygghet inför framtida risker för till exempel
sjukdom och direkt hjälpa till när något inträffar. Sjukförsäkringens tappade
förtroende till följd av att villkoren för ersättning har urholkats diskuteras
i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen och kommer förhoppningsvis att leda till förändringar som kan återupprätta tilliten, något som
är helt avgörande för värdet av försäkringen.
Här ska i stället en annan och mindre diskuterad aspekt behandlas: nämligen vilken roll som organisation och finansiering av socialförsäkringen
spelar för inkomstfördelningen.
Vid ett första påstående kan det tyckas som att omfördelningen till följd
av socialförsäkringen torde vara begränsad, eftersom både förmån och betalning (i form av arbetsgivaravgifter som tas ur löneutrymmet) följer inkomsten. Spontant kan det tyckas inte verka omfördelande på annat sätt än
från friska till sjuka, vilket är försäkringens grundläggande uppgift.
Men sjukförsäkringen omfördelar även mellan olika inkomstgrupper.
Låginkomsttagare löper nämligen betydligt större risk att bli sjuka än höginkomsttagare.
I en skrift från Kommunalarbetareförbundet visas hur omfattande om-
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fördelningen i sjukförsäkringen i praktiken har varit. Om man jämför den
avgift (i procent av lönesumman) som varje grupp inkomsttagare har betalat
med vad samma grupp har kostat i form av utbetalningar från försäkringen
visar det sig att låginkomsttagare har erhållit en ersättning som vida överstiger vad de har betalat i avgift. Kvinnor har också generellt sett gynnats
av omfördelningen inom sjukförsäkringen. Se tabell nedan.
Sjukförsäkringens omfördelning till (+) eller från (–) inkomstgruppen
(Procent av inkomstgruppens samlade förvärvsinkomst)
Inkomst (prisbasbelopp)

1996

2002

2008

0,0–4,0

+ 7,5

+ 23,2

+ 17,9

4,0–5,5

+ 3,6

+ 9,2

+ 15,4

5,5–6,5

– 0,3

+ 4,2

+ 2,8

6,5–7,5

– 2,1

– 1,3

– 0,6

7,5–

– 4,6

– 5,8

– 4,1

10,0–			

– 5,9

Kvinnor

+ 2,1

+ 3,6

+ 2,6

Män

– 1,3

– 2,3

– 1,8

Att omfördelningen är omfattande blir kanske än mer tydligt om den
översätts i miljarder kronor. År 2008 fördes så mycket som 36 miljarder kronor från höginkomsttagare till sjuka låginkomsttagare. Av detta kom cirka
14 miljarder kronor från avgifter på inkomster över taket i sjukförsäkringen
(7,5 prisbasbelopp). Omfördelningen inom sjukförsäkringen motsvarade således nästan lika mycket som den samlade statliga inkomstskatten, inklusive
inkomsterna från den övre skiktgränsen (den så kallade värnskatten), som
detta år totalt inbringade 44 miljarder kronor. Allas behov av försäkring
och det faktum att många låginkomsttagare i praktiken inte skulle ha råd
eller kanske inte ens skulle kunna få teckna en privat försäkring är grunden
för att inrätta allmänna obligatoriska försäkringar där alla delar på risken.
För den höginkomsttagare som blir sjuk är försäkringen också precis lika
mycket värd som för den låginkomsttagare som blir sjuk. Risken må vara
systematiskt olika när man tittar på grupper. Den enskilda individen kan
likafyllt inte veta om just han eller hon kommer att drabbas. Den tjänst
som försäkringen levererar är därmed lika viktig för varje individ. Det kan
till och med vara så att den höginkomsttagare som skaffat sig stora utgifter
eftersom inkomsten är hög känner sig ännu mer beroende av att veta att
det är möjligt att klara en viss tids sjukdom.
Det lika värdet för individen av att betala sin premie förutsätter dock
att höginkomsttagaren får ett likvärdigt skydd. Det är på denna punkt som
det håller på att ske dramatiska förändringar.
Under en relativt lång tid fick de allra flesta den största delen av sin inkomst tryggad under taket i sjukförsäkringen på 7,5 prisbasbelopp. Under
1970- och 80-talen hände inte mycket med reallönerna. Obetydligt fler hade
i slutet av perioden inkomster ovanför det prisjusterade taket. På 1990-talet
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däremot började realinkomsterna att öka. Allt fler fick därmed inkomster
ovanför taket. Avtalsförsäkringarna har blivit allt viktigare och kostar allt
mer, och denna process ser ut att fortsätta.
När sjukförsäkringens tak, under förra socialdemokratiska regeringen,
var 10 basbelopp hade omkring 20 procent av alla heltidsarbetande någon,
ofta en mindre, del av sin inkomst ovanför taket. År 2007 efter att taket
hade sänkts (av den borgerliga regeringen) var det över 45 procent av de
heltidsarbetande som hade inkomster över taket – och större delar av deras
inkomster låg över taket. År 2010 kan beräknas att ungefär två tredjedelar
av alla heltidsarbetande hade delar av sin inkomst över taket.
Socialförsäkringen har med andra ord för många löntagare utvecklats
till en grundförsäkring. Eventuella kompletterande avtalsförsäkringar avgör därmed hur väl försäkrade stora delar av löntagarkollektivet faktiskt är.
De flesta löntagare har via kollektivavtal också högre inkomstdelar täckta,
även om andelen löntagare som inte omfattas av kollektivavtal ökar. Den
vanligaste ersättningen från avtalsförsäkringen är cirka 80 procent upp till
10 basbelopp (cirka 410 000 kronor) i såväl sjukpenning som förtidspension
(sjukersättning), 65 procent mellan 10 och 20 basbelopp och 32,5 procent
mellan 20 och 30 basbelopp. I takt med att allt fler omfattas med allt större
delar av sin inkomst kommer avtalsförsäkringarna att bli allt dyrare och reaktionen mot vad SACO kallar ”betalning två gånger” bli allt starkare. Ännu
så länge rör det sig för de flesta inte om större belopp över taken, men med
ytterligare inkomstökningar och ytterligare personer som passerar gränsen
minskar snabbt den allmänna försäkringens relevans.
Ju bättre den svenska ekonomin utvecklas framöver, desto snabbare kommer processen att gå. Samtidigt ger högre inkomster för individerna högre
avgifter till statskassa, vilket i sin tur innebär att det i grunden inte föreligger några finansieringsproblem om höjda inkomster ger rätt till ersättning.
Annorlunda förhåller det sig med avtalsförsäkringarna. När allt fler omfattas med en allt högre andel av sin inkomst räcker inte automatiska inkomstökningar för att finansiera tilläggsförsäkringen. Kostnaden kommer
att behöva tas ur löneutrymmet och det är knappast en vild gissning att
reaktionen mot dubbelbetalningen kommer att växa när allt fler, i vad som
så småningom kommer att räknas som rätt normala inkomstlägen, kommer
att vara mer beroende av avtalsförsäkringarna.
Det brådskar att bestämma sig för ett förhållningssätt till taken i sjukförsäkringen. Ju längre man väntar, desto större rockad av avgifter mellan
olika grupper riskerar man att behöva göra. Å andra sidan: så länge inkomsterna över taken är måttliga finns goda möjligheter att utan större turbulens göra en riktigt stor reform som säkerställer att sjukförsäkringen förblir
relevant för alla i framtiden.
Sammanfattningsvis kan konstateras att allmänna inkomstrelaterade
försäkringar med enhetliga procentavgifter på inkomsten är bland de mest
fattigdomsbekämpande och inkomstfördelande system som finns. Dessutom skapar de sunda ekonomiska drivkrafter. Om den som arbetar mer
vet att den högre inkomsten också ger en högre ersättning vid sjukdom
blir det en drivkraft inte bara för arbete utan också för vitt arbete. Känslan
av det legitima i att dela solidariskt på riskerna att bli arbetslös eller sjuk
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skapas samtidigt. Det är den legitimitet som riskerar att gå förlorad när en
allt större del av finansieringen av försäkringen tas ur inkomster som inte
genererar rättigheter.
Precis som redovisades tidigare i motionen är det inga små belopp som
riskerar att gå förlorade om avgifter som inte motsvaras av rättigheter inte
längre uppfattas som legitima. Det är också lätt att inse att låginkomsttagarna med mycket större risk att bli sjuka har skäl att driva att också höginkomsttagarna bör få full ersättning från den allmänna försäkringen. För
varifrån skulle de miljarder tas som skulle försvinna om avgifterna från
höga inkomster försvann? Vad skulle hända med den allmänna solidariska
känslan för behovet av en bra försäkring för alla?
Det är hög tid att kraftigt höja taken i sjukförsäkringen. Med tanke på
att de allra flesta redan har avtalsförsäkringar som ersätter viss inkomst upp
till 30 basbelopp och som betalas av arbetsgivaravgifter skulle det varken
fördyra eller ta i anspråk nya resurser att överta samma rättigheter och arbetsgivaravgiften i den allmänna försäkringen. Det enda som skulle behöva
kosta mer för staten är kostnaden för de högre taken för dem som inte omfattas av kollektivavtal eller omfattas av avtal som saknar ersättning över
taket – det gäller till exempel i IF Metall och Byggnadsarbetareförbundet.
Det som skulle vinnas är en rationell och enhetlig ordning, som bevarar
den sammanhållning av sociala villkor och solidariskt egenintresse som i
den svenska välfärdsmodellen har spelat så stor roll för såväl samhällsklimat som faktisk utjämning. Under tillräckligt höga tak ryms alla och alla
kan bli rättvist behandlade.
Vi föreslår att LO verkar för
att sjukförsäkringens tak snarast höjs så att sjukpenningen och sjukersättningen för framtida förtidspensionärer blir 80 procent upp till 10 basbelopp, 65 procent mellan 10 och 20 basbelopp och 32,5 procent mellan
20 och 30 basbelopp.

18.9
Sjukförsäkringen
Industrifacket Metall avd 22, Sörmland
Det får väl anses vara helt horribelt att en sjukförsäkring ska ta avsats i dåtid, en tid som inte är påverkningsbar, men så är det i dag – både vad gäller
beräkningsunderlag för ersättningens storlek och för rätten till den.
En sjukförsäkring som är en försäkring måste ändå ha en grund som
är realistisk. Att jag som individ är delaktig och betalar till en försäkring
som jag i vissa fall inte kan utnyttja, skapar trovärdighetsproblem för försäkringen och gör incitamentet för att vara med och betala till den högst
osäkert. En sjukförsäkring ska täcka vid sjukdom alldeles oavsett om jag
varit sjuk innan.
Vi föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för
att förändringar i sjukförsäkringen genomförs så att försäkringen träder in
vid sjukdom alldeles oavsett tidigare sjukdom eller ej samt
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att beräkningsunderlaget för SGI återställs till tidigare beräkningssätt, det
vill säga baseras på aktuell inkomst jämte löneökningar.

18.10
Den sjukpenninggrundande inkomsten
Industrifacket Metall avd 4, Södra Västerbotten, avd 5, Höga kusten och avd
6, Mellersta Norrland
Under den tid som försäkringskassan utreder den försäkrades rätt till sjukpenning är den sjukpenningsgrundande inkomsten (SGI) skyddad. Det är
först när försäkringskassan fattar beslut om avslag som den försäkrades
SGI kan påverkas.
För att inte riskera att förlora sin SGI måste den försäkrade anmäla sig
på arbetsförmedlingen första dagen efter det att han eller hon har försäkringskassans beslut i sin hand. När man slutat sin anställning ska man stå
till arbetsmarknadens förfogande första dagen efter det att anställningen
upphört. I annat fall nollklassas man, exempel på detta är oavsett om man
råkar ut för ett olycksfall och blir inlagd på sjukhus.
Blir man nollklassad påverkar det inte bara sjukpenningen, som blir noll
kronor, utan även rehabiliteringssjukpenning, havandeskapspenning med
mera. SGI har också betydelse för bestämmande av livränta.
Om en person blir nollklassad har han eller hon bara en möjlighet att
komma in i sjukförsäkringen igen och det är att få ett arbete som kan antas
pågå i minst sex månader.
Vi föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för
att man inte ska nollklassas om det finns godtagbara skäl till att anmälan
inte kunnat ske till arbetsförmedlingen första dagen man står till arbetsmarknadens förfogande samt
att motionen sänds till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen.

18.11
Karensdagar
Byggnadsarbetareförbundet Öst
Meningen med karensdagar kan diskuteras men det starkaste argumentet
som används är att de ska förhindra utnyttjande av försäkringarna. Detta
påstående speglar mest ett synsätt på människan som inte är förenligt med
fackföreningsrörelsens synsätt.
Karensdagarna straffar den som redan råkat illa ut, nämligen den sjukskrivne. Att hävda att införande och behållande av karensdagar är en nödvändighet för systemens ekonomiska fortlevnad får anses vara icke bevisat.
Så vitt vi förstår gör systemets konstruktion att sjukförsäkringen går med
stora överskott och dessa pengar går in i statskassan. Det är inte rättvist att
ofrivillig sjukdom ska drabba enskilda personer genom i många fall kraftigt
inkomstbortfall.
Den svåraste frågan är om tillräckligt många enskilda medlemmar inser
vikten av att vara med och finansiera försäkringen om det samtidigt upp-
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levs som att försäkringen inte ger ett acceptabelt skydd vid sjukdom eller
olycksfall.
Att våra ideologiska motståndare alltid har och alltid kommer att motarbeta varje förändring som innebär ekonomisk trygghet för våra medlemmar
får inte hindra oss från att driva krav om bättre villkor för våra medlemmar.
Vi föreslår att LO verkar för
att karensdagarna vid sjukdom tas bort i sjukförsäkringen.

18.12
Gör om karensdagen till ett karensavdrag
Kommunalarbetareförbundet
Karensdagen slår olika hårt. För den som har låg inkomst och små marginaler kan en dags inkomstförlust vara det som stjälper månadens bräckliga
ekonomi. Bland LO-förbunden finns det många medlemmar med låga inkomster. Men det är värre än så. Många medlemmar arbetar långa arbetspass,
till exempel inom transportsektorn, handeln, sjukvården, äldreomsorgen
och personlig assistans. Ofta är de långa arbetspassen utformade som deltidstjänster. Med långa arbetspass inträffar dock något som knappast var
avsett när karensdagen infördes.
Eftersom karensdagen har konstruerats, inte som en femtedel av veckoinkomsten, utan som just första hela dagens (eller nattens) inkomst får alla
som råkar bli sjuka när de har ett långt arbetspass se en större andel av sin
inkomst försvinna än alla de hel- och deltidsarbetande som har en jämn
arbetsfördelning fem av veckans sju dagar. Riktigt illa kan det bli för den
som både arbetar deltid och har långa pass.
Kommunal har i rapporten Lagom är bäst – inte för mycket och inte för
lite sjukskrivning, Om självrisker och karens, 2011, visat att ett vårdbiträde
som har en vanlig förekommande tjänst på 68 procent och arbetar tolv nätter på fem veckor förlorar 9,4 procent av sin månadslön om han eller hon
är sjuk under en natt. Detta kan jämföras med ett motsvarande inkomstbortfall på 4,5 procent för alla som har en jämn arbetsbelastning fem av sju
dagar. De som arbetar långa pass drabbas alltså särskilt hårt av karensdagen
– inkomstbortfallet blir det dubbla som andel av månadslönen.
En del fackförbund har löst detta avtalsvägen, som Transport, eller med
lokala uppgörelser, som IF Metall. Analyseras arbetsmarknaden i sin helhet
kan det konstateras att det företrädesvis är mansdominerade branscher eller
arbetsplatser som har kunnat nå uppgörelser med arbetsgivaren.
I de så kallade trepartssamtalen mellan arbetsmarknadens parter och
staten under 2004 föreslogs att staten skulle utreda ett avdrag av en femtedels veckoinkomst i stället för en dags karensavdrag. Därmed löses inte bara
problemet för dem med koncentrerad tid. Dessutom underlättas situationen för den som har flera arbetsgivare, som i dag kan få flera karensdagar
och den konstigheten som finns med nuvarande karensdag som innebär att
den som går hem sent på eftermiddagen och blir sjuk klarar sig med bara
några timmars avdrag.
Socialdepartementet gick vidare och utarbetade ett lagförslag om ett av-
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drag med en femtedel av en genomsnittlig veckoinkomst. Detta skickades
ut på remiss. I stort sett samtliga remissinstanser, inklusive Svenskt Näringsliv och Företagarna, tyckte att förslaget var rättvist, lättbegripligt och
genomförbart. Kommunals arbetsgivarpart, nuvarande SKL, var dock negativa. Trots det positiva mottagandet av förslaget genomfördes det dock inte.
Karensdagen i sig drabbar många medlemmar i LO-förbunden hårt. Både för
att många har små ekonomiska marginaler, och för att få medlemmar i LOförbunden har den flexibilitet i arbetstid som många tjänstemannagrupper
ofta har, och som innebär att de kan välja att till exempel ta kompledigt för
att undvika att utsättas för en karensdag. LO har därför sedan länge drivit
på för att avskaffa karensdagen.
Den orättvisa som dagens utformning av karensdagen innebär för löntagare med koncentrerade arbetspass behöver få en snabb lösning. Det är inte
rimligt att just dem som utför det tunga, viktiga och medicinskt belastande
nattarbetet ska drabbas av extra pålagor om de själva blir sjuka.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO arbetar aktivt för att karensdagen görs om till ett karensavdrag.

18.13
Sjukförsäkringen
GS avd 8, Östergötland
Det får väl anses vara helt horribelt att en sjukförsäkring ska ta avsats i
dåtid, en tid som inte är påverkningsbar, men så är det idag både vad gäller beräkningsunderlag för ersättningens storlek liksom för rätten till den.
En sjukförsäkring, som är en försäkring, måste ändå ha en grund som
är realistisk. Att man som individ är delaktig och betalar till en försäkring
som man i vissa fall inte kan utnyttja skapar trovärdighetsproblem för försäkringen och gör incitamentet för att vara med och betala till den högst
osäkert. En sjukförsäkring ska täcka vid sjukdom alldeles oavsett om man
varit sjuk innan.
Vi yrkar att LO beslutar att verka för
att förändringar i sjukförsäkringen genomförs så att försäkringen träder in
vid sjukdom alldeles oavsett tidigare sjukdom eller inte.
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Utlåtande
Motionerna 18.5 första–femte att-satserna, 18.6–18.13,
16.36 första att-satsen samt 17.36 andra att-satsen
18.5 första–femte att-satserna
att LO verkar för att nivån på sjukpenningen höjs till 90 procent av den sjukpenningsgrundande inkomsten (SGI),
att LO verkar för att ersättningstaket för sjukpenningen höjs så att 90 procent av löntagarna omfattas och därmed fullt ut omfattas av ersättningsnivån,
att LO verkar för att karensdagen i sjukförsäkringen slopas,
att LO verkar för att nivån på sjuk- och aktivitetsersättningen höjs
att LO verkar för att sjukpenning såväl som sjuk- och aktivitetsersättning ska följa
inkomstutvecklingen.
18.6
att motionen sänds till den parlamentariska utredningen samt
att verka i motionens riktning.
18.7
att kompensation krävs i gällande trygghetssystem.
18.8
att sjukförsäkringens tak snarast höjs så att sjukpenningen och sjukersättningen för
framtida förtidspensionärer blir 80 procent upp till 10 basbelopp, 65 procent mellan
10 och 20 basbelopp och 32,5 procent mellan 20 och 30 basbelopp.
18.9
att förändringar i sjukförsäkringen genomförs så att försäkringen träder in vid sjukdom
alldeles oavsett tidigare sjukdom eller ej samt
att beräkningsunderlaget för SGI återställs till tidigare beräkningssätt, det vill säga
baseras på aktuell inkomst jämte löneökningar.
18.10
att man inte ska nollklassas om det finns godtagbara skäl till att anmälan inte kunnat
ske till arbetsförmedlingen första dagen man står till arbetsmarknadens förfogande
samt
att motionen sänds till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen.
18.11
att karensdagarna vid sjukdom tas bort i sjukförsäkringen.
18.12
att LO arbetar aktivt för att karensdagen görs om till ett karensavdrag.
18.13
att förändringar i sjukförsäkringen genomförs så att försäkringen träder in vid sjukdom
alldeles oavsett tidigare sjukdom eller inte.
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16.36 första att-satsen
att karensdagarna vid sjukdom ska tas bort.
17.36 andra att-satsen
att den bortre gränsen för sjukskrivning tas bort.
Styrelsen anser att när någon blir sjuk får detta inte innebära en oro för hur ekonomin
ska gå ihop. Den sjuke ska, istället för att stressas ytterligare, få möjlighet att koncentrera sig på återhämtning och tillfrisknande. En sådan trygghet för alla skapar vi genom
den generella välfärden. Denna ger en ordentlig riskutjämning över hela medborgarkollektivet, som i praktiken innebär en solidarisk omfördelning av resurser mellan kvinnor
och män, mellan lågavlönade och högavlönade och mellan olika perioder i våra liv.
Styrelsen anser att sjukförsäkringen ska ge ett fullgott inkomstskydd, som innebär
att den allmänna försäkringen måste ersätta de allra flesta löntagarna med minst 80
procent av inkomsten. Detta bör gälla som huvudprincip både vid sjukpenning och
sjukersättning och bör införas så snart som möjligt. Motionerna 18.5 första–femte
att-satserna och 18.8 tar bland annat upp frågan om det så kallade ersättningstaket
i sjukförsäkringen. Styrelsen anser att en höjning av ersättningstaket är av stor vikt,
inte minst för att stärka systemets legitimitet. Den modell för olika ersättningsnivåer
som presenteras i första att-satsen i motion 18.8 kan här tas som utgångspunkt, men
med förtydligandet att ersättningsnivåerna kopplas till inkomstutvecklingen och inte
till prisutvecklingen. Eftersom sjukförsäkringen i grunden är ett inkomstskydd är det
också naturligt att låta ersättningen från sjukförsäkringen, precis som föreslås i femte
att-satsen i motion 18.5, följa inkomstutvecklingen istället för som nu prisutvecklingen.
Motionerna 18.5 och 18.9–18.10 tar på olika sätt upp frågan om vilken beräkningsgrund som ska gälla vid sjukdom (den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI). För styrelsen är den principiella hållningen att det är skadan på grund av. framtida inkomstbortfall, vid nedsatt arbetsförmåga, som ska ersättas av sjukförsäkringen. LO ställer
sig därmed kritisk till förslaget att ersätta dagens framåtblickande beräkningsgrund
med en bakåtblickande (historisk SGI), inte minst på grund av att denna lösning uppenbart missgynnar de flesta av de nytillträdda på arbetsmarknaden.
Samtidigt är det viktigt att uppmärksamma, vilket också görs i motionerna 18.9,
18.10 och 18.13, att dagens SGI-regler är allt för svart/vita och ibland kan nollklassa
personer på grunder som med rätta upplevs som orimliga och rättsosäkra. Denna problematik gäller exempelvis för studenter som drabbas av ohälsa samt dem som förlorat
sin ersättning från försäkringskassan och/eller har en kort och otrygg anställning. Här
måste statsmakten, i första hand via den parlamentariska socialförsäkringsutredningen, se över regelverket ordentligt så att en mer legitim och rättssäker lösning kommer
till stånd.
Motionerna 18.5, 18.11–18.12 och 16.36 berör frågan om karensdag eller karensavdrag i sjukförsäkringen. Styrelsen anser att karensdagen bör slopas. Forskningen visar
att fusk och överutnyttjande av sjukförsäkringen, som brukar framföras som motiv till
karensdagen, förekommer i mycket liten utsträckning. Karensdagen slår också, som
motionärerna tydligt åskådliggör, orättvist mellan olika grupper på arbetsmarknaden.
Karensdagen riskerar dessutom att leda till att den som av medicinska skäl borde vara
sjukskriven avstår från detta på grund av ekonomiska skäl. Mot den bakgrunden anser
styrelsen att det finns tillräckligt starka skäl till att karensdagen avskaffas.
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Införandet av den så kallade rehabiliteringskedjan, sommaren 2008, innebar i ett
flertal avseenden ett gigantiskt systemskifte. Då infördes bland annat absoluta tidsgränser för när och hur den sjukskrivnes arbetsförmåga ska prövas. Hittills har ungefär
60 000 personer passerat den bortre tidsgränsen (stupstocken), utförsäkrats från sjukförsäkringen och överförts till arbetsförmedlingen. Dessutom är det ytterligare ett stort
antal långvarigt sjuka som nekats ersättning från försäkringskassan, bland annat till
följd av de hårdare sjukreglerna.
Sverige har exempelvis idag, enligt regeringens egen utredare, OECD-världens hårdaste regler för förtidspension (sjukersättning). Styrelsen anser att dessa regler måste
förändras så att även de som har en flerårig, men inte nödvändigtvis livslång, nedsättning av arbetsförmågan ges rätt till sjukersättning. Dessutom bör, precis som motion
18.5 kräver, nivån på sjukersättningen höjas.
Konsekvensen av de nya sjukreglerna har i många enskilda fall varit förödande
och skapat stora mänskliga tragedier, där anhöriga, släkt eller vänner, olika välgörenhetsorganisationer och kommunernas socialkontor tvingats gripa in. Värst drabbade
är kvinnor i LO-förbunden med relativt sett låg lön. Det handlar alltså om att vi, med
dagens sjukförsäkringsregler, både skapar nya, och förstärker, rådande köns- och
klassorättvisor.
Precis som motionerna 18.5, 18.6 och 17.36 för fram, i mer eller mindre detaljerad
grad, behövs en betydligt mer individanpassad, kvalitetssäkrad och rättssäker arbetsförmågebedömning än den vi har idag. Styrelsen har varit och är fortfarande, precis
som motionärerna, i grunden mycket kritisk mot de absoluta tidsgränserna och den
stelbenta arbetsförmågebedömningen. Styrelsen anser därför att dagens fasta tidsgränser bör omvandlas till stödje- och avstämningspunkter, där den enskilde rustas
med individuella rehabiliteringsrättigheter. En grundläggande princip bör vara att den
individ som inte fått chansen till en individuell bedömning och rimlig rehabilitering
inte heller ska kunna bli utförsäkrad. Lika självklart, vilket krävs i motionerna 18.9 och
18.13, är att försäkringen finns där den dag man blir sjuk och arbetsoförmögen oavsett
ens tidigare sjukdomshistoria.
Styrelsen anser även att det behövs en bättre balans när det gäller kraven och incitamenten i sjukförsäkringen. Kravställandet och incitamenten i rehabiliteringskedjan
är idag allt för ensidigt inriktade på den enskilde försäkrade. Motsvarande krav/incitament saknas dock nästan helt och hållet när det gäller de aktörer som verkligen kan se
till att den enskilde får tillgång till en individuellt anpassad och kvalitetssäkrad medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering, det vill säga arbetsgivaren, de ansvariga
myndigheterna samt sjukvården.
Den problembild som växer fram när dagens situation analyseras är mycket bekymmersam. De svenska arbetsgivarna har exempelvis, när situationen i jämförbara länder
i Europa analyseras, idag ett relativt litet ansvar för arbetstagarens återgång i arbete.
De har dessutom ett lågt kostnadsansvar för sjukfrånvaro och förtidspensioner (se
exempelvis underlagsrapport till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen,
S 2010:04). I motion 18.6 berörs frågan om arbetsförmågeprövning och vilka krav som
kan och bör ställas på arbetsgivare respektive försäkringskassan för att underlätta
återgång i arbete för den som drabbats av nedsatt arbetsförmåga. Här är det viktigt
att hitta fram till en balanspunkt så att ökade befogenheter för försäkringskassan inte
innebär att arbetsgivarens ansvar för anpassning och rehabilitering ytterligare urvattnas eller försvagas.
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Socialförsäkringarna har också under 2000-talet – vilket också framgår av motion
18.7 – genererat stora årliga överskott, detta på grund av att intäkterna via de olika
socialförsäkringsavgifterna är betydligt högre än utgifterna. Om en sänkning av
exempelvis sjukförsäkringsavgiften sker ska naturligtvis inte endast arbetsgivarna
utan också löntagarna, precis som motion 18.7 kräver, kompenseras för detta. Men
huvudprincipen i framtiden bör ändå vara att återföra det överskott som genereras
inom ramen för sjukförsäkringen till att reparera själva försäkringen och förbättra
rehabiliteringen, samt återgången i arbete för dem som drabbats av ohälsa. Här finns
fortfarande mycket kvar att göra.
Den nya företagshälsovårdssatsningen har inte kommit igång ordentligt. Den så
kallade rehabiliteringsgarantin bedöms, av forskare vid Karolinska Institutet, inte vara
tillräckligt effektiv och fortfarande finns brister i tillgängligheten till rehabilitering. Allt
för ofta brister det i samverkan mellan de viktiga aktörerna, bland annat försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Dessutom finns uppenbara brister i uppföljningen av
sjukfallen.
Sätter man dessa förhållanden i relation till de mycket snäva tidsgränserna och
hårda regelverket som idag finns i sjukförsäkringen, blir bilden mycket tydlig. Vi kan
konstatera att vi idag har en sjukförsäkring som i praktiken har havererat. Priset för
detta får vi allihop betala den dag vi drabbas av allvarlig ohälsa.
LO kommer under innevarande mandatperiod att delta aktivt i den parlamentariska
socialförsäkringsutredningens arbete och påverka denna utifrån LOs grundsyn och fattade kongressbeslut, vilket berörs i motionerna 18.6 och 18.10. Men detta räcker inte.
När vi från fackligt håll lyfter fram välgrundad kritik mot sjukförsäkringen, som bland
annat redovisats i motionerna under detta avsnitt, hänvisar regeringen oftast till den
parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Styrelsen anser dock att problemen i
sjukförsäkringen fortfarande, trots olika typer av översyner och regeljusteringar, är så
omfattande och akuta att vi inte kan vänta på den parlamentariska socialförsäkringsutredningens slutbetänkande år 2013.
Detta är bakgrunden till att styrelsen anser att det snarast måste tillsättas en
haverikommission, med bred sammansättning, för att granska vad som skett med
legitimiteten och rättssäkerheten i sjukförsäkringen efter att den så kallade rehabiliteringskedjan infördes sommaren 2008. Enskilda som lidit skada av det orimliga och
omänskliga regelverket bör naturligtvis få upprättelse. Haverikommissionen bör även
få i uppgift att skyndsamt ta fram förslag så att dagens sjukförsäkring kan göras mera
transparent, legitim och rättssäker.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 18.7, 18.5 tredje–femte att-satserna, 18.9 första att-satsen, 18.10
första att-satsen, 18.11, 18.13, 16.36 första att-satsen och 17.36 andra att-satsen,
att anse motionerna 18.6, 18.8, 18.9 andra att-satsen och 18.10 andra att-satsen besvarade samt
att avslå motionerna 18.5 första och andra att-satserna och 18.12.
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I debatten deltog
Inger Hjärtström, Kommunal
Dan Gabrielsson, Kommunal
Anne-Marie Noppa, Kommunal
Jessica Samuelsson, Handels
Christina Dahlström, Kommunal
Annelie Nordström, Kommunal
Robert Langholz, Transport
Kjell Rautio, LO
Ulla Lindqvist, styrelsen
Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande,
–– Inger Hjärtström, Kommunals m.fl. yrkande om bifall över motion 18.12,
–– Dan Gabrielsson, Kommunals yrkande om bifall över motion 18.5 första
att-satsen,
––Jessica Samuelsson, Handels yrkande om bifall över motion 18.5,
–– Robert Langholz, Transports yrkande om bifall till styrelsens utlåtande
över motion 18.12.

Beslut
Kongressen beslutade efter rösträkning
att med rösterna 238 mot 162, 5 avstod och 6 blanka bifalla styrelsens utlåtande över motion 18.5 första att-satsen.
Votering begärd av Dan Gabrielsson, Kommunal.
Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla styrelsens utlåtande över motion 18.12.
Votering begärd av Johan Ingelskog, Kommunal.
Kongressen beslutade
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.
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Pensioner
Motionerna 18.14–18.17
18.14
Utvärdering av nuvarande pensionssystem
Byggnadsarbetareförbundet
Nuvarande pensionssystem har flera brister. Systemet bygger på aktier och
fonder som går upp och ner.
Riksdagen beslutade om riktlinjer för ett reformerat pensionssystem år
1994. Lagen om inkomstgrundad ålderspension beslutades år 1998. De första
pensionerna enligt det reformerade systemet började utbetalas den 1 januari
2001. Det nya regelsystemet har således varit i funktion i tio år.
Under hela tiden efter det att principöverenskommelsen träffats mellan
de fem riksdagspartier som står bakom reformen har först den så kallade
genomförandegruppen och numera en särskild arbetsgrupp, Pensionsgruppen, haft till uppgift att genomföra och vårda reformen. Någon uppföljning
och utvärdering av reformen har dock inte skett.
Mot denna bakgrund anser Byggnads att LO tillsammans med förbunden
behöver utvärdera pensionssystemet och konsekvenserna för våra medlemmar av genomförandet.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO under kongressperioden tillsätter en arbetsgrupp med bred kompetens som utvärderar nuvarande pensionssystem
att utredningen redovisas för LOs representantskap 2013.

18.15
Reformerat pensionssystem
Byggnadsarbetareförbundet Stockholm–Gotland
Det nuvarande pensionssystemet ger inte den vanlige LO-medlemmen en
säker och ekonomiskt trygg tillvaro som pensionär. Tvärtom består dagens
pensionssystem av och bygger på mycket osäkra faktorer och ger inte den
svenske medborgaren den grundtrygghet inför framtiden, och tilltron till
samhället, som det system vi hade tidigare. Dagens utformning av pensionerna lägger stor vikt vid och ansvar på individen och ger en bild av ett
samhälle som inte bryr sig om sina medborgare.
Den nyliberala synen och politiken som låg bakom skapandet av pensionsreformen, i mitten av 1990-talet, var högerns syn på människan och
präglades av de rikares möjligheter att klara ekonomi och framtid. Epoken
och besluten präglades av svensken som trygghetsnarkoman och dagens
statsminister, Reinfeldt, beskrev svensken som sovande. Därför var också
facken och stora delar av arbetarrörelsen skeptisk till förslaget till pensionsreform och många S-föreningar tyckte till exempel att riksförsäkringsver-
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kets förslag till omarbetat och reformerat pensionssystem var mycket bättre,
än det som den då sittande borgerliga regeringen fick med S-ledningen på.
Först idag ser vi det nya pensionssystemets alla sidor sedan övergångs- och
undantagsreglerna fasats ut. Den känsla av oro inför framtiden och pensionerna som alltmer sprider sig ibland våra medlemmar är inte bra. Den
förstärker bilden av ett samhällsbygge som raseras och som vänder medborgarna ryggen. Det tvingar alltfler att satsa pengar på egna privata pensionsförsäkringar och förstärker då också bilden av ett nyliberalt samhälle vilket
borgarna ville. Det tvingar också dem som inte har råd att avstå från möjligheten till en dräglig tillvaro, som äldre, också det precis som borgarna vill.
Vi behöver en ny politik, vi behöver en nygammal syn på gemensam valfärd och samhällsbygge. Vi behöver en framtida tillvaro som pensionärer,
där vi kan och klarar av att leva på våra allmänna pensioner.
Vi föreslår LO kongressen att ett nytt pensionssystem diskuteras och
att LO skyndsamt utreder förutsättningarna för ett nytt reformerat pensionssystem där det gemensammas, samhällets uppdrag är att säkra drägliga pensioner åt medborgarna samt
att LO till nästa kongress lägger fram ett förslag till pensionssystem som
det samhälleliga ansvaret och omtanken om innevånarna.

18.16
Ekonomisk trygghet vid ålderdom
Industrifacket Metall avd 4, Södra Västerbotten, avd 5, Höga Kusten, avd 6,
Mellersta Norrland
Pensionssystemets grundläggande mål har alltid varit att minska fattigdom
och ojämlikhet bland äldre. Pensionernas karaktär av långsiktigt åtagande
gör att de måste präglas av förtroende och hållbarhet. Alla i samhället, såväl
unga som gamla, måste kunna lita på pensionssystemets hållbarhet.
Regeringens försämringar med sänkningar av nivåerna i de sociala trygghetssystemen påverkar sjukförsäkringen och därmed sjukpenningen, sjukersättningen, föräldrapenningen, a-kassan med mera. Allt detta leder till
lägre ålderspension.
Ersättningsnivåerna är 64 procent av antagade inkomster men blir oftast lägre. Det gör att fler och fler kommer att omfattas av garantipensionen, trots att man arbetat under 30–40 år. En ogift person får 7 780 kronor
i månaden och den som är gift får 6 932 kronor i månaden. Minskande nivåer i sjukersättningen får därför stora konsekvenser för dem som drabbas
av sjukdom och arbetslöshet.
Därtill hänvisas de som blir utförsäkrad från sjukersättningen och akassan till försörjningsstödet. Det leder också till lägre ålderspension.
SAPs partikongress i Sundsvall 1997 slog fast att när den nya pensionsreformen trätt i kraft och verkat en tid så skulle en konsekvensanalys genomföras och nödvändiga justeringar ske.
Det är nu dags att leva upp till det beslutet. Man beslutade också att
nivåerna för låg- och medelinkomsttagare skulle ligga väl i paritet med
ersättningsnivåerna i ATP-systemet. Det har nu genomförts så många för-

V ä lf ä r d

| 559

ändringar som påverkar pensionerna negativt.
Vi föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för
att motionen sänds till partistyrelsen som ges i uppdrag att verka för att en
konsekvensanalys genomförs av det reformerade pensionssystemet samt
sjukersättningen.

18.17
Medborgerlig inkomstpension
Byggnadsarbetareförbundet Skåne
Det finns stora problem med dagens pensionssystem. Reglerna är krångliga
för den stora delen lönearbetare. Sedan det nya systemet infördes har 70
procent av lönearbetarna bara gjort ett aktivt val eller inget alls, trots att
deras fonder eventuellt försämras.
Detta, tillsammans med det marknadsanpassade pensionssystemet, är ett
slag mot medborgarvärdet. Som fackligt aktiva, med värderingar som bygger på solidaritet och rättvisa där demokratin har en central roll, är vi motståndare till marknadslogikens orättvisa system. Därför vill vi reformera
pensionssystemet.
I enlighet med Riksförsäkringsverkets (RFV) förslag då pensionssystemet ändrades senast föreslår vi att det finns ett längre perspektiv på APfondernas roll för att finansiera framtida pensionärer. Även ett mer aktivt
ägande av fonderna krävs, som till exempel investeringsfonder för bostadsbyggande och miljöomställning. En regeländring krävs från livslångt pensionssparande till ett införande av en 20/40-regel för att få full pension, där
inkomstpensionen baseras på de 20 bästa inkomståren av de 40 åren man
har arbetat. Avgifterna och förmånerna i ett sådant system ska vara baserade på de reallöneökningar som vi i fackföreningsrörelsen tillkämpar oss,
precis som i det nya pensionssystemet, med skillnaden att den nuvarande
minusregeln tas bort. Konsekvensen av minusregeln är att med dagens låga
reallöneökningar så minskar pensionen istället för att öka. Vi vill även avskaffa dagens tvingande fondsparande där 2,5 procent av ens pensionsgrundande inkomst måste sparas i premiefonder. Dessa 2,5 procent ska ingå i den
resterande inkomstpensionen.
Demokratisk och socialförsäkrad avtalspension. Med denna pensionsreform kommer vi att trygga både medlemmarnas och medborgarnas pensioner i dagens ekonomiska system samtidigt som det blir en språngbräda
till ett jämlikt och klasslöst samhälle.
Partiet har varit tydliga med att dagens pensionssystem slår orättvist och
får konsekvenser som inte är rimliga i ett välfärdsland som Sverige. Partiet
vill hitta en ny pensionslösning som håller över tid och de vill göra detta i
nära dialog med fackföreningsrörelsen.
Vi föreslår att LO aktivt verkar till att reformera pensionssystemet enligt
följande:
att införa en 20/40-regel där pensionen baseras på de 20 bästa åren av 40
arbetsverksamma år,
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att aktivare, tydligare och mer långsiktiga regler för AP-fonderna införs till
förmån för pensionärerna,
att använda AP-fonderna som investeringsfonder för att främja socialt och
ekonomiskt välstånd,
att avskaffa PPM-systemets privata fondsparande i inkomstpensionen
att reallönebaserade pensionsavgifter och förmåner där minusregeln på 1,6
procent avskaffas.

Utlåtande
Motionerna 18.14–18.17
18.14
att LO under kongressperioden tillsätter en arbetsgrupp med bred kompetens som
utvärderar nuvarande pensionssystem
att utredningen redovisas för LOs representantskap 2013.
18.15
att LO skyndsamt utreder förutsättningarna för ett nytt reformerat pensionssystem där
det gemensammas, samhällets uppdrag är att säkra drägliga pensioner åt medborgarna samt
att LO till nästa kongress lägger fram ett förslag till pensionssystem som det samhälleliga ansvaret och omtanken om innevånarna.
18.16
att motionen sänds till partistyrelsen som ges i uppdrag att verka för att en konsekvens
analys genomförs av det reformerade pensionssystemet samt sjukersättningen.
18.17
att införa en 20/40-regel där pensionen baseras på de 20 bästa åren av 40 arbetsverksamma år,
att aktivare, tydligare och mer långsiktiga regler för AP-fonderna införs till förmån för
pensionärerna,
att använda AP-fonderna som investeringsfonder för att främja socialt och ekonomiskt
välstånd,
att avskaffa PPM-systemets privata fondsparande i inkomstpensionen
att reallönebaserade pensionsavgifter och förmåner där minusregeln på 1,6 procent
avskaffas.
I motionerna 18.14 och 18.15 ställs krav på att LO ska utvärdera det nuvarande pensionssystemet och utreda förutsättningarna för ett nytt, reformerat pensionssystem. I
motion 18.16 vill motionärerna att socialdemokraternas partistyrelse, ska få i uppdrag
att göra en konsekvensanalys av pensionssystemet och hur de försämringar som
genomförts i de sociala trygghetssystemen har påverkat pensionsutfallet. I motion
18.17 föreslås LO verka för att en rad förslag på ett reformerat pensionssystem ska
genomföras.
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Styrelsen delar motionärernas oro för att dagens pensionssystem inte kommer att
kunna ge tillräckliga pensioner. Pensionssystemet reformerades under 1990-talet och
innebar en genomgripande förändring, främst i form av övergången från ett fömånsbestämt till ett avgiftsbestämt system. LO delade synen att pensionssystemet behövde
göras mer robust och ansåg att livsinkomstprincipen gynnade LOs medlemmar framför
15/30-principen. Samtidigt framförde LO redan då en oro för att pensionssystemet
skulle komma att bli underfinansierat.
Under 2010 tog LO fram rapporten ”Pensionsreformen i halvtid”, en utvärdering av
pensionssystemet så här långt. Rapporten visar att de som går i pension idag inte når
upp till den nivå som man förutspådde då reformen genomfördes. Det beror framför allt
på att livslängden har ökat snabbare än vad man då trodde. Systemet har nu prövats
i såväl goda ekonomiska tider som under svåra ekonomiska förhållanden. Samtidigt
har en rad förändringar skett i det samlade socialförsäkringssystemet, liksom på
arbetsmarknaden i stort. Även om människor lever längre så är det inte många av LOs
medlemmar som orkar eller kan arbeta längre.
Styrelsen anser att tiden nu är mogen att göra en grundlig konsekvensanalys. En
sådan analys bör sedan ligga till grund för vilka åtgärder som är mest angelägna att
genomföra vid en tänkbar justering av pensionssystemet.
Det är viktigt med tydliga regler för AP-fonderna precis som påpekas i motionen,
liksom att ett aktivt ägande är bra för svenska löntagare. En av lärdomarna från finanskrisen är till exempel att felaktigt utformade incitamentsstrukturer, kan orsaka stora
skador på samhällsekonomin. Aktiva och starka ägare är då centrala för att pressa
tillbaka företagsledningars allt för generösa ersättningssystem.
Motionären vill att AP-fonderna ska gynna socialt och ekonomiskt välstånd.
AP-fondernas placeringsbeslut bör avgöras både av höga avkastningskrav och etiska
överväganden. Lagstiftningen anger att AP-fonderna ska generera hög avkastning på
lång sikt, till en totalt sett låg risk. Därigenom kan pensionärerna garanteras högsta
möjliga utdelning. Placeringar får inte påverkas av närings- eller ekonomisk-politiska
hänsyn, men däremot ska etisk och miljömässig hänsyn tas med respekt för det övergripande målet om avkastning.
Det svenska pensionssystemet måste hanteras med eftertänksamhet. När förändringar genomförs bör dessa vara väl genomlysta och präglas av långsiktighet. En statlig utredning tillsattes hösten 2011 som håller på att se över AP-fondernas regelverk.
Utredningen ska utvärdera första–fjärde AP-fondernas uppdrag och placeringsregler,
undersöka möjliga effektiviseringar samt utvärdera sjätte AP-fondens uppdrag, mål
och placeringsregler, med utgångspunkt i pensionssystemets behov. Utredningen ska
vara klar den 1 augusti 2012. Utredningens analys och slutsatser bör inväntas, för att
kunna bidra till vidareutveckling av LOs policy i frågan.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motion 18.14 första att-satsen,
att anse motionerna 18.14 andra att-satsen, 18.15 och 18.17 första–andra, fjärde–femte
att-satserna besvarade samt
att avslå motionerna 18.16 och motion 18.17 tredje att-satsen.
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I debatten deltog
Patrik Östberg, Byggnads
Renée Andersson, LO
Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande,
–– Patrik Östberg, Byggnads yrkande om bifall över motion 18.14.

Beslut
Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla styrelsens utlåtande.
Votering begärd av Patrik Östberg, Byggnads.
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Arbetsskadeförsäkringen
Motionerna 18.18–18.20
18.18
Ersättning vid bestående nedsättning av arbetsförmågan
Hotell och Restaurang Facket
Idag medges sjukersättning enligt nu rådande praxis enbart vid bestående
arbetsoförmåga och med en varaktighet som ska föreligga fram till ordinarie pensionsålder. I en dom från högsta förvaltningsdomstolen (HFD) som
kom 2011 framkommer att krav om minst tre års arbetsoförmåga ska föreligga för rätt till sjukersättning.
Det föreligger ofta en osäkerhet om den framtida arbetsförmågan. Det
gäller främst vid arbetssjukdom men även vid olycksfall.
I den allmänna debatten anges att försäkringskassan enbart godkänner
en förhållandevis låg procent av de ärenden som prövas. Vad som inte framgår är att ett fåtal ärenden blir föremål för prövning till följd av lydelsen i
41 kap 2 § p.1 Socialförsäkringsbalken.
Nuvarande lydelse är: ”Livränta lämnas till en försäkrad som till följd av arbetsskada har fått sin förmåga att skaffa sig inkomst genom arbete nedsatt
med minst en femtondel. Detta gäller endast om 1. nedsättningen av förmågan att skaffa inkomst genom arbete kan antas bestå under minst ett år, …”
Detta bör ändras till: ”Om nedsättningen av förmågan att skaffa inkomst
genom arbete har varit nedsatt i sammanlagt ett år under en tidsperiod av
de tre senaste åren.”
Lagkravet i gällande lagstiftning är att arbetsoförmågan ska innebära framtida oförmåga att skaffa sig inkomst i minst ett år framöver. Detta krav på
framtida arbetsoförmåga medför stora svårigheter av flera skäl.
Behandlande läkare vill oftast inte intyga att arbetsoförmågan kommer
att vara ett år framåt i tiden. Han tar det som ett erkännande av sin oförmåga att hjälpa patienten. Den tidsbegränsade sjukersättningen har tagits
bort. Denna gällde förut i tvåårs intervaller och medförde därmed rätt till
prövning av livränta. Därtill kommer att försäkringskassans praxis att ¾,
1/2 och ¼ sjukersättning sällan medges. Motivet är att hänvisa till arbetsmarknaden och då görs gällande att annat lämpligt arbete säkert finns på
arbetsmarknaden om inte arbetsoförmågan är helt nedsatt. Det är endast
om den sjuke återgår i arbete och då gör en inkomstförlust om 1/15 som det
är någorlunda säkert att prövning sker.
Ur statistiken från Arbetsmiljöverket kan utläsas, vad gäller arbetssjukdomar, att för 2010 gjordes 9 000 anmälningar om arbetssjukdom. Vad gäller arbetssjukdomar vet vi att det inte rör sig om korta utan i stället om
långa sjukfall.
Vad gäller antalet ansökningar om prövning av rätten till arbetsskadeförsäkring skickade till försäkringskassan och som uppfyller kravet för pröv-
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ning (framtida arbetsoförmåga om ett år och 1/15 inkomstförlust) uppskattas detta till cirka 4 000. Vi stödjer oss på det faktum att för 2010 beviljades
livränta för 1 300 arbetssjukdomsfall.
Även om exakt siffra vad gäller prövade arbetssjukdomar saknas kan det
lätt konstateras att flera tusen arbetsskadade inte får sina arbetssjukdomar
och rätt till ersättning prövade. Detta gäller arbetare som har belastningsskador som startar med korta sjukskrivningsperioder som blir allt längre
och frekventare men där många ändå kan nå pensionsåldern men då med
kroniska besvär. Det gäller även arbetare med psykiska besvär till följd av
mobbing och stress. Det är inte ovanligt med sjukskrivningsperioder på ett
till två år och som sedan med återgår i arbete utan inkomstförlust motsvarande 1/15.
En förändring enligt ovan skulle innebära att prövning sker i betydligt
fler fall än nu. Detta medför att ett flertal, i stället för nu ett fåtal, får sin
rätt prövad. Det finns även en viktig arbetsmiljöaspekt med denna tidiga
prövning. De skadade är fortfarande kvar i arbetslivet och på sin arbetsplats.
En tidig prövning innebär att fokus på ett helt annat sätt sätts på arbetsmiljöförhållandena på arbetsplatsen och som ett resultat kan förbättringar
i arbetsmiljön ske till förmån för samtliga anställda.
Med anledning av ovanstående yrkar vi
att LO verkar för att 41 kap 2 § p. 1 Socialförsäkringsbalken ändras till ”Om
nedsättningen av förmågan att skaffa inkomst genom arbete har varit
nedsatt i sammanlagt ett år under en tidsperiod av de tre senaste åren”
att kongressen bifaller motionen.

18.19
Lägg om arbetsskadeförsäkringen
Industrifacket Metall avd 2, Norrbotten
Ett stort antal människor i arbetslivet drabbas varje år av arbetsskador. I
Sverige saknar vi, till skillnad från många andra länder, en samlad statistik
som visar de samhällsekonomiska kostnaderna för arbetsskador. I en studie som är gjord vid Stockholms universitet har man kommit fram till att
2008 uppgick de samlade utgifterna för socialförsäkringar, förebyggande
arbetsmiljöarbete, sjukvård och kostnader i rättsväsendet till närmare 15
miljarder kronor.
För att förhindra att en anställd drabbas av arbetsskada är det viktigt
att driva ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. Arbetsgivaren
är enligt lag ansvarig för arbetet och för att en arbetsmiljöplan upprättas.
Riksdagen och regeringen borde uppdra till Arbetsmiljöverket att kartlägga de totala utgifterna. Det skulle öka drivkraften att förbättra arbetsmiljön i företag och branscher. En möjlighet är också att differentiera arbetsgivaravgifterna mellan olika branscher. En lösning kunde vara att göra
det dyrare för branscher med farliga verksamheter så det ger dem starkare
incitament för att förebygga arbetsskador.
Lagen om arbetsskadeförsäkringen tillkom 1977. Sedan dess har den vid
ett par tillfällen försämrats genom politiska beslut i riksdagen. Enlig en se-
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dan länge allmänt tillämpad uppfattning ska den som skadats i arbetet ha
ett starkare skydd. När lagen kom skulle starka skäl tala för att man skulle
avslå en arbetsskada som sedan riksdagen beslutade att ändra 1993. Det har
medfört att andelen godkända arbetsskador dramatiskt har minskat, där
kvinnorna är de största förlorarna.
TFA-försäkringen i AFA har under åren hanterat den avtalsbundna delen av arbetsskadeförsäkringen och har hunnit skaffa sig en hög kompetens
och effektivitet på området. Nu är det långa handläggningstider hos försäkringskassan och alliansregeringen har visat en vilja att försämra villkoren för
löntagarna. För att eliminera denna risk och förbättra försäkringen borde
arbetsmarknadens parter få ta över arbetsskadeförsäkringen.
Eftersom det finns risk för att politiska beslut kommer att medföra ytterligare försämringar föreslår vi att TFA/AFA får ta över handläggningen
av hela försäkringen.
V föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag
att driva frågan om att lagen om arbetsskadeförsäkringen ska ses över för
att bli en mer aktiv försäkring värd namnet,
att även utreda andra alternativa lösningar där parterna får ett stort ansvar
samt
att driva arbetsskadeförsäkringen genom exempelvis AFA Trygghetsförsäkring eller annat bolag.

18.20
Arbetsskadeförsäkring
Industrifacket Metall avd 4, Södra Västerbotten, avd 5, Höga Kusten, avd 6,
Mellersta Norrland
I Sverige har vi haft tre arbetsskadeförsäkringar – 1977, 1993 och 2002. Tanken med LAF 2002 var att kvinnors arbetssjukdomar, ospecifik muskelsmärta, skulle kunna godkännas. I övrigt var LAF 1993 för ”skarpt” skriven,
därför förändringen 2002.
Som det ser ut i dagsläget får många av LOs medlemmar inte sina arbetssjukdomar godkända. En av anledningarna till att man inte uppfyller
LAF, som vi ser det, är att försäkringskassan har omorganiserats och att
arbetsskadenämnderna har försvunnit och det medborgerliga inflytandet
inte längre finns. Detta är högerregeringens förändringar. Den socialdemokratiska partikongressen 2009 beslutade att det medborgerliga inflytandet
skulle återställas på något sätt.
Högerregeringens förändring av sjukpenning och sjukersättning har
medfört att allt färre kommer att få sina arbetsskador och livräntor prövade. Därför var S-kongressens beslut om införande av arbetsskadesjukpenning positiv.
Som det ser ut nu är arbetsskadeanmälningarna i många fall undermåliga, vilket kan medföra att försäkringskassan har svårt att fatta beslut på
ett korrekt underlag. Företagshälsovården bör därför vara behjälplig i samband med exponerings- och arbetsskadeutredningar.
Försäkringskassan styrs i dag i alltför stor utsträckning av de försäkrings-
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medicinska rådgivarnas utlåtanden och bedömningar. Det är sällan som
handläggarna går emot utlåtanden från de försäkringsmedicinska rådgivarna.
Försäkringsmedicinska rådgivarnas kompetens är dessutom varierande
och på intet sätt en garant för rättssäkerhet och likabedömning. Försäkringsmedicinske rådgivarens möjligheter att i tillräcklig omfattning hålla
sig ajour med de vetenskapliga rön som har betydelse för en korrekt bedömning i varje enskilt fall är starkt begränsade.
Som exempel på detta förlorar medlemmarna sin rätt till arbetsskada
och livränta på grund av att försäkringsmedicinska rådgivare ofta hänvisar
till åldersförändringar, fast de oftast inte har några belägg för detta. Som
bevis för att de har fel finns det vetenskap och konsensus som styrker att
det i många fall inte är degenerationer/besvär som ger besvär. Ändå skyller de försäkringsmedicinska rådgivarna alltför ofta på åldersförändringar,
vilket är helt felaktigt.
Det krävs en förändring för att komma till rätta med de systembrister
som finns i ärendehanteringen i dag, där också en sammanblandning mellan försäkringsmedicin och försäkringsjuridik sker i alltför stor omfattning.
Det händer alltför ofta, när det kommer in nya medicinska underlag
från behandlande läkare eller annan expertis, att handläggarna utan att ta
kontakt med försäkringsmedicinsk rådgivare går emot underlagen, trots att
de inte har medicinsk kunskap.
Förvaltningsdomstolarna har i dagsläget begränsad medicinsk kompetens.
Trots det använder man sällan sakkunnighetsutlåtande, vilket medför att
ärendehantering och beslut i alltför stor utsträckning inte överensstämmer
med lagen om arbetsskadeförsäkring (LAF) och dess intentioner. Detta liksom hanteringen inom försäkringskassan bidrar till upplevd rättsosäkerhet
bland aktörer och försäkrade inom systemet.
I och med detta är det rimligt att försäkringsmedicinska rådgivarna kopplas bort från försäkringskassan och att en oberoende resurs som yrkes- och
miljömedicinska kliniker tar över de försäkringsmedicinska rådgivarnas roll.
Även det medborgerliga inflytandet bör återinföras för att stärka rättssäkerheten.
Vi föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för
att arbetsskadenämnderna återinförs,
att företagshälsovården eller de arbetsmiljömedicinska klinikerna är behjälpliga i samband med exponerings- och arbetsskadeutredningar,
att de försäkringsmedicinska rådgivarna kopplas bort från försäkringskassan
samt att en oberoende resurs som yrkes- och miljömedicinska kliniker
tar över försäkringsmedicinska rådgivarnas roll,
att arbetsskadesjukpenningen återinförs samt
att motionen sänds till den parlamentariska utredningen.
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Utlåtande
Motionerna 18.18–18.20
18.18
att LO verkar för att 41 kap 2 § p. 1 Socialförsäkringsbalken ändras till ”Om nedsättningen av förmågan att skaffa inkomst genom arbete har varit nedsatt i sammanlagt ett år under en tidsperiod av de tre senaste åren”
att kongressen bifaller motionen.
18.19
att driva frågan om att lagen om arbetsskadeförsäkringen ska ses över för att bli en
mer aktiv försäkring värd namnet,
att även utreda andra alternativa lösningar där parterna får ett stort ansvar samt
att driva arbetsskadeförsäkringen genom exempelvis AFA Trygghetsförsäkring eller
annat bolag.
18.20
att arbetsskadenämnderna återinförs,
att företagshälsovården eller de arbetsmiljömedicinska klinikerna är behjälpliga i samband med exponerings- och arbetsskadeutredningar,
att de försäkringsmedicinska rådgivarna kopplas bort från försäkringskassan samt att
en oberoende resurs som yrkes- och miljömedicinska kliniker tar över försäkringsmedicinska rådgivarnas roll,
att arbetsskadesjukpenningen återinförs samt
att motionen sänds till den parlamentariska utredningen.
I motion 18.18 ställs krav på att förändra regelverket för när livränta vid arbetsskada
kan utgå. I motion 18.20 vill motionärerna bland annat att arbetsskadesjukpenningen
ska återinföras.
Motionärerna menar att dagens regelverk, som kräver en nedsättning av den framtida
arbetsförmågan med minst en femtondel i minst ett år för att rätten till livränta ska prövas,
medför stora svårigheter. Det innebär att allt färre får sina arbetsskador prövade eftersom
reglerna för att få sjukersättning har skärpts rejält sedan 2006. I motion 18.20 ställs även
andra krav på förändringar vid utredning, bedömning och beslut om arbetsskador.
Styrelsen delar motionärernas uppfattning att dagens regelverk försvårar för många
att få en snabb och adekvat prövning av sina arbetsskador. Arbetsskadeförsäkringen
måste utformas så att människor känner tillit till försäkringen. Tillämpningen av försäkringen måste stämma överens med vad folk i allmänhet tycker är rimligt och rättvist.
Försäkringen ska naturligtvis också vara utformad så att kvinnor inte blir diskriminerade. Så är det inte idag. Därför behövs förbättringar av arbetsskadeförsäkringen så
att syftet med den uppfylls. Arbetsskadeförsäkringen är för närvarande under översyn
inom ramen för den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Där försöker LO på
olika sätt att påverka utformningen av bland annat arbetsskadeförsäkringen. Styrelsen
menar därför att det vore olyckligt att binda sig vid förslag som riskerar att minska
handlingsutrymmet i utredningen. Styrelsen anser dock, liksom motionärerna, att
företagshälsovården utgör en viktig resurs i utredningsarbetet och att kravet på deras
medverkan ytterligare kan förstärkas.
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I motion 18.19 vill motionärerna förändra arbetsskadeförsäkringen, så att den blir
ett mer effektivt verktyg i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Som exempel framförs
att differentierade avgifter i olika branscher skulle kunna vara en lösning. De anser
också att ytterligare försämringar i försäkringen skulle kunna förhindras genom att
parterna tar ett större ansvar för försäkringen.
Styrelsen menar att det är viktigt att arbetsskadeförsäkringen bidrar till att minska
samhällets kostnader för långa sjukskrivningar, genom att vara en informativ signal
om att vissa arbetsmiljöer är skadliga. Hur detta ska ske på bästa sätt bör bli föremål
för diskussion i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen.
Riskerna att skadas i arbetet är ojämnt fördelade. Det är fler i traditionella arbetaryrken som förslits och skadas i arbetet än i traditionella tjänstemannayrken. Styrelsen
anser dock att det inte finns något vetenskapligt stöd för att differentierade avgifter
i olika branscher skulle innebära färre arbetsskador. Istället riskerar det att leda till
underrapportering och att det blir svårare för den som har en arbetsskada att få ett
arbete. Det är en angelägenhet för oss alla att den som skadas i sitt arbete hålls ekonomiskt skadeslös, utan att själv behöva betala för det. Dagens försäkring har en styrka
genom att den är ett solidariskt finansierat system, där alla omfattas och avgiften som
arbetsgivaren betalar är lika stor för alla.
Styrelsen anser inte att parterna genom TFA-försäkringen (trygghetsförsäkring vid
arbetsskada) ska ta över hela arbetsskadeförsäkringen. Det riskerar att bli ett första
steg på vägen mot att staten enbart erbjuder ett grundskydd i socialförsäkringarna
och överlåter åt parterna eller individen själv att skaffa ett fullgott försäkringsskydd.
Det innebär att den solidariska finansieringen försvinner och att varje grupp får bära
sin egen risk och kostnad. Det kommer att påverka löneutrymmet och innebär att
LO-grupperna får avsätta mer av detta till försäkringsskydd än vad exempelvis tjänstemännen behöver.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motion 18.20 andra att-satsen,
att anse motionerna 18.18 första att-satsen, 18.19 första att-satsen och 18.20 första,
tredje–fjärde att-satserna besvarade samt
att avslå motionerna 18.18 andra att-satsen, 18.19 andra–tredje att-satserna och 18.20
femte att-satsen.

I debatten deltog
Eva-Lotta Ramberg, HRF
Renée Andersson, LO
Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande,
–– Eva-Lotta Ramberg, HRFs yrkande om bifall över motion 18.18.

Beslut
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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Offentligfinansierad verksamhet
Motionerna 18.21–18.24
18.21
Synen, en del av kroppen
Industrifacket Metall avd 22, Sörmland
Borde inte att se ordentligt ingå i det allmänna socialförsäkringsskyddet?
Att se ordentligt, vare sig det är med hjälp av glasögon eller med hjälp av
operation, ska inte i ett välfärdssamhälle vara en klassfråga. Viss hjälp kan
fås till att höra ordentligt, på samma sätt borde samhället behandla dem
som ser dåligt.
Vi föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för
att samhället ska bidra till att individen har råd att se ordentligt.

18.22
Tändernas tillhörighet till kroppen
GS avd 7, Skaraborg
Att få reparera sina tänder är idag mycket kostsamt och det börjar synas
vem som är fattig eller rik bara på att se på personens tänder.
Då tänderna tillhör kroppen bör dessa innefattas av den allmänna sjukförsäkringen så att alla oavsett tjocklek på plånboken kan behålla funktionella tänder livet ut.
Viföreslår kongressen att besluta om att ge LO i uppdrag
att arbeta för att tandvården innefattas i den allmänna sjukförsäkringen.

18.23
Hela kroppen ska ingå i högkostnadsskyddet
Industrifacket Metall avd 22, Sörmland
Tandstatusen är i dag på väg att bli en klassfråga. Tänderna är en del av kroppen och borde som övriga delar av den ingå i högkostnadsskyddet.
Vi föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för
att tandvård ska ingå i högkostnadsskyddet.

18.24
Ny tandvårdsreform
Kommunalarbetareförbundet Kommunal Sydost
Det är dags att se över tandvårdskostnaderna. Det behövs en ny tandvårdsreform. Tandvården har blivit en klass- och plånboksfråga, det är dyrt och
många har inte råd att gå till tandläkaren när behov finns.
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Vi föreslår
att tänder ska räknas som vilken kroppsdel som helst och att tandvården
ska integreras i sjukvården samt
att samma taxa som gäller inom sjukvården ska gälla.

Utlåtande
Motionerna 18.21–18.24
18.21
att samhället ska bidra till att individen har råd att se ordentligt.
18.22
att arbeta för att tandvården innefattas i den allmänna sjukförsäkringen.
18.23
att tandvård ska ingå i högkostnadsskyddet.
18.24
att tänder ska räknas som vilken kroppsdel som helst och att tandvården ska integreras i sjukvården samt
att samma taxa som gäller inom sjukvården ska gälla.
Idag gör man inom vården skillnad mellan synfel och synnedsättningar enligt
Världshälsoorganisationens definition. Kortfattat kan man säga att den som med bästa
möjliga hjälpmedel, oftast glasögon, kan kompensera sitt synfel själv får stå för kostnaden. En synnedsättning är ett synfel där den drabbade, trots bästa möjliga hjälpmedel, inte har tillräcklig syn för att klara sitt arbete och sin vardag. Den som har en synnedsättning kan få hjälp genom Syncentralen, med såväl hjälpmedel som habilitering.
Motionären vill att synkorrigering ska ersättas på samma sätt som hjälpmedel vid
hörselnedsättning. Villkoren för ekonomisk hjälp vid hörselnedsättning skiljer sig
kraftigt åt mellan olika landsting. Detsamma gäller för ekonomiska bidrag för glasögon.
Organisationen Majblomman har uppmärksammat att många, särskilt ensamstående
föräldrar inte har råd att skaffa glasögon till sina barn. En god syn är en mycket viktig
aspekt för att kunna tillgodogöra sig skolutbildning. Kostnaderna för glasögon kan bli
väldigt stora för de föräldrar vars barns syn försämras gradvis under barn- och tonår.
Styrelsen anser inte att det finns anledning att ändra gränsdragningen mellan när
den enskilde själv ska stå för kostnaden för sitt synfel och när sjukvården tar över
kostnaderna. Däremot anser styrelsen att det bör finnas ett generösare och mer jämlikt system, inom landstinget, för att tillgodose barns behov av synkorrigering genom
glasögon.
Motionerna 18.22–18.24 uppmärksammar att tandhälsan åter är ett klassignum.
En persons tandstatus speglar idag tydligt hans eller hennes ekonomiska status.
Motionärerna argumenterar att tänderna är en del av kroppen och därför bör integreras
med den reguljära sjukvården och det högkostnadsskydd som gäller där.
Styrelsen delar motionärernas uppfattning att det är ett växande samhällsproblem
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att en ökande andel av befolkningen inte har råd att upprätthålla en god tandhälsa.
Skillnaderna mellan hur olika grupper i samhället använder sig av tandvård har ökat.
Enligt Socialstyrelsens Folkhälsorapport från 2009 avstår arbetare, ensamstående
med barn, utlandsfödda och personer med låg disponibel inkomst från tandvård trots
att behoven finns. Den vanligaste orsaken är att man inte anser att man har råd med
kostnaderna för tandläkarbehandling.
Gränsdragningen mellan syn- och tandhälsa och den övriga kroppen i fråga om
kostnadsansvar kan tyckas vara, och är också, konstruerad. Men att idag helt upphäva
denna gränsdragning inom sjukvårdslagen och socialförsäkringen är inte ekonomiskt
rimligt. Förslaget att införliva tandvården i högkostnadsskyddet, innebär att kostnaden
för tand- och sjukvård skulle begränsas till 1 100 kronor per tolvmånadersperiod. Det
skulle innebära markant ökade kostnader för samhället. Tandvård ska vara tillgänglig
för alla medborgare till en rimlig kostnad, men att begränsa kostnaderna till 1 100 kronor per år, med ett absolut kostnadstak, är inte rätt väg att gå. Samhällets kostnader
skulle komma att öka snabbare än patienternas nytta, samtidigt som resurser måste
tas någon annanstans ifrån för att täcka kostnaderna.
Styrelsen anser att ett högkostnadsskydd för tandvård måste finnas och att det ska
ligga på en rimlig nivå. Ett nytt system för högkostnadsskydd inom tandvården infördes 2008. Försäkringskassans egen utvärdering av tandvårdsreformen visar att kostnaderna har minskat för dem som har mycket omfattande behov av tandvård, men att
tandvården är fortsatt dyr för stora grupper med återkommande behov inom normala
gränser. Styrelsen anser att det krävs en fortsatt förbättring av tandvårdsförsäkringen.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motion 18.21 besvarad samt
att avslå motionerna 18.22–18.24.

I debatten deltog
Roger Arnesson, Fastighets
Marcel Carlstedt, Transport
Ulrika Karlsson, HRF
Roger Johansson, Byggnads
Annika Skoog, IF Metall
Magnus S Pettersson, Kommunal
Jan Johansson, IF Metall
Viktor Zakrisson, Handels
Catarina Palmblad, IF Metall
Yeshiwork Wondmeneh, Kommunal
Ulla Lindqvist, styrelsen
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Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande med ändringsförlag att besvara motionerna 18.22, 18.23
och 18.24 samt tilläggsförslaget: att överlämna motionerna till välfärdsutredningen,
–– Roger Arnesson, Fastighets m.fl. yrkande om bifall över motion 18.24,
–– Marcel Carlstedt, Transports yrkande om bifall över motionerna 18.22,
18.23 och 18.24 andra att-satsen,
––Ulrika Karlsson, HRFs yrkande om bifall över motionerna 18.22, 18.23 och
18.24 första att-satsen,
––Annika Skoog, IF Metalls m.fl. yrkande om bifall över motion 18.24 första att-satsen,
––Yeshiwork Wondmeneh, Kommunals yrkande om bifall till styrelsens
ändringsförslag.

Beslut
Kongressen beslutade efter rösträkning
att med rösterna 216 mot 182, 3 avstod och 8 blanka bifalla styrelsens ändringsförslag över motion 18.22.
Votering begärd av Roger Johansson, Byggnads.
Kongressen beslutade efter rösträkning
att med rösterna 227 mot 172, 2 avstod och 8 blanka bifalla styrelsens ändringsförslag över motion 18.23.
Votering begärd av Per Ribacke, Handels.
Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla Annika Skoog, IF Metalls m.fl. yrkande om bifall över motion
18.24 första att-satsen.
Votering begärd av Ulla Lindqvist, styrelsen.
Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla styrelsens ändringsförslag över motion 18.24 andra att-satsen.
Votering begärd av Magnus Cato, Byggnads.
Kongressen beslutade
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.
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Offentlig upphandling
Motionerna 18.25–18.28
18.25
Ratificera ILO 94
SEKO
I Sverige har arbetsmarknadens parter huvudansvaret för att reglera löneoch anställningsvillkoren. I kollektivavtal fastställer de villkor som ska skapa
konkurrensneutralitet mellan såväl arbetstagare som företag.
Genom EUs fria rörlighet kan arbetstagare och företag komma till Sverige
och dumpa anställningsvillkoren på arbetsmarknaden. Utländska tjänstetillhandahållare har möjlighet att komma till Sverige och betala löner som
ligger under svenska kollektivavtal. På detta sätt kan utländska företag konkurrera ut inhemska företag som betalar normala löner i arbetslandet. Situationen aktualiseras särskilt vid offentlig upphandling.
Offentlig upphandling kan och bör användas som ett verktyg för att
vidmakthålla och främja sociala förbättringar i samhället. Idag sätts i allt
för stor utsträckning ekonomiska faktorer framför sociala värden. Offentlig
upphandling omsätter stora belopp och kan därför utgöra ett betydelsefullt
redskap för att komma till rätta med oönskade beteenden och ekonomisk
exploatering av människor och miljö. Det finns inget i EU-rätten som hindrar att social hänsyn tas vid offentlig upphandling.
Offentliga medel ska inte användas på ett sådant sätt att de bidrar till
lönedumpning och osund konkurrens. I lagen om offentlig upphandling
måste tydliggöras att villkor motsvarande svenska kollektivavtal ska ställas
vid offentlig upphandling. Genom att ratificera ILOs konvention 94 om arbetsklausuler i kontrakt där offentlig myndighet är part bidrar det offentliga
till att villkoren på arbetsmarknaden upprätthålls. Flera europeiska länder
har ratificerat ILO konvention 94 däribland våra nordiska grannländer.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för att ILO 94 ratificeras i svensk lag.

18.26
LO-samordning av upphandling
Transportarbetareförbundet
En växande andel av svensk ekonomi baseras på upphandling i olika former.
Bara den offentliga upphandlingen uppgår till över 500 miljarder kronor per
år och de privata företagens upphandling är minst lika omfattande.
En mycket stor andel rör tjänsteupphandling som i sin tur berör LOförbundens medlemmar i såväl de företag som upphandlar tjänster som i
de företag som säljer tjänster.
Tjänsteupphandling bygger på att man köper kunskap och arbetskraft
utifrån för att därigenom effektivisera och förbilliga den egna verksamheten. I alltför många fall har tonvikten lagts på ensidig betoning på det lägsta
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priset, och eftersom löneandelen av produktionskostnaderna i tjänsteföretag
i allmänhet är relativt höga, medför prispressen också ett tryck på lönerna
och de kollektivavtal som ska garantera anständiga anställningsvillkor.
De många upphandlingarna medför alltså i sig att kollektivavtalen sätts
under press. Det finns också mängder av exempel på hur upphandlingar i
företag, stat, landsting och kommuner närmast göder oseriösa företag och
underminerar produktionen i verksamheter som gör rätt för sig.
Fackföreningarna har dock ett antal instrument som kan motverka hård
exploatering av inhyrda företag och arbetskraft. MBL §§ 38 och 39 ger möjlighet att påverka upphandling av entreprenader och en lokal facklig-politisk samverkan öppnar för fungerande riktlinjer vid offentlig upphandling.
Det finns också goda exempel på hur sådan verksamhet kan utformas som
förebilder för andra.
När det gäller privat upphandling har exempelvis IF Metall vid SSAB i
Oxelösund förhandlat fram en policy där företaget förbinder sig att bara
anlita avtalsbundna entreprenörer. Vid ett förenklat MBL-förfarande kan
fackklubben kontrollera och godkänna över 1 000 upphandlingar per år. Via
kontakter med fack i de upphandlade branscherna kan man säkerställa att
allt arbete som utförs innanför grindarna utförs av arbetare med avtalsenliga villkor.
På den offentliga sidan har fem LO-förbund arbetat med ”Vita jobb” som
dels bygger på att förmedla kunskap till kommuner om hur man skriver upphandlingsunderlag med krav på kollektivavtalsenliga villkor, dels erbjuder
fackliga kontroller av att upphandlingsvillkoren verkligen efterlevs. Malmö
kommun är på väg att införa systemet och projektet bör ses som en direkt
effekt av en fungerande facklig-politisk upphandling.
Arbetet bör också ses mot bakgrund av att en rapport från Svenska institutet för Europaforskning visar att Sverige befinner sig i EUs bottenskikt
när det gäller att ta social hänsyn i samband med offentlig upphandling.
Med tanke på att tjänsteupphandlingar utgör ett växande fackligt problem, och att det finns goda exempel på lösningar, framstår det som naturligt
och nödvändigt att LO tar ett tydligt ansvar för att samordna medlemsförbunden i ett systematiskt, solidariskt och strukturerat arbete som motverkar
lönedumpning och undermåliga arbetsvillkor i samband med upphandling.
Redan den förra LO-kongressen fattade beslut som ställer krav på sådana
insatser. Resultaten har dock uteblivit vilket till en del kan förklaras av brist
på preciseringar i det förra kongressbeslutet.
Vi föreslår
att LOs centrala, regionala och lokala organisationer tar på sig en samordnande roll mellan medlemsförbunden för att säkra goda arbetsvillkor i
samband med privat och offentlig upphandling.
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18.27
Kollektivavtalets regler vid offentlig upphandling
Byggnadsarbetareförbundet Stockholm–Gotland
De genomlysningar LO utfört på de stora infrastrukturprojekten Citytunneln i Malmö, Citybanan och Norra Länken i Stockholm, som publicerats i
rapporten ”När arbetskraftskostnaden pressar priset”, visar tydligt att utstationerad arbetskraft haft sämre villkor och drabbats av fler olyckor. Rapporten
visar också att den svenska statens jakt på billigaste tänkbara entreprenörer
pressat ner löner och bidragit till diskriminering av de utländska arbetarna.
Diskriminering av arbetstagare är oacceptabel. Den svenska staten ska
inte medverka till att sämre arbetsförhållanden, arbetsmiljö eller löner ska
bli en handelsvara. Staten ska inte heller på det viset missgynna en konkurrens på lika villkor mellan entreprenörer från Europa gentemot inhemska
bolag. Staten ska istället kräva att arbeten och villkor sker på lika villkor.
Vid de stora entreprenaderna i dessa infrastrukturprojekt som till stor
del bekostas av skattemedel har det också visat sig att de utländska bolagen,
eller de svenska byggbolagens europeiska dotterbolag, inte velat erbjuda
arbetslösa lärlingar arbeten. Mitt i den djupa lågkonjunkturen byggdes Citytunneln med en mycket stor arbetsstyrka men samtidigt fick många lärlingar från gymnasieskolorna stå utan praktikplatser eller arbeten därför
att de inte var intressanta för de utländska bolagen.
Den svenska staten ska inte genom sina verk aktivt medverka till sämre
arbetsförhållanden, försämrad arbetsmiljö och ökad risk för skador eller att
ungdomar inte kan få en plats i yrkeslivet för att tjäna pengar. Staten ska inte
välja entreprenörer utifrån en rädsla att inte följa EUs försiktighetsprincip.
Vi anser att staten istället klart och tydligt ska kräva lika behandling och
rättvisa konkurrensförhållanden.
Vi föreslår
att svenska kollektivavtal krävs vid offentlig upphandling för att upprätthålla arbetsrättsliga och löneförhållanden.

18.28
Lärlings- och utbildningsklausul vid skattefinansierad upphandling av
tjänster inom stat, kommun och landsting
Byggnadsarbetareförbundet Stockholm–Gotland
Sveriges stats- och finansminister berömmer sig av att Sverige än en gång
nått upp till nivå av att vara ett av världens tio rikaste länder. Det gör man
samtidigt som ungdomsarbetslösheten är en av de högsta inom EU. Troligen
finns stora strukturella problem mellan arbetsförmedling, arbetslöshetskassor och utbildningssektorn med flera, vilket på olika sätt skapar en större
ungdomsarbetslöshet än annars vore fallet. Nedläggning av den allmänna
värnplikten är ytterligare ett skäl till arbetslösheten, dock måste det vara oss
främmande att förlita oss på att Norge anställer svenska ungdomar under
många gånger urusla villkor, som bästa arbetsmarknadsåtgärd, med andra ord,
det nordiska samarbetsavtalet. Det övergripande problemet med den fak-
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tiska arbetslösheten kan man finna i det synsätt som stöds av att upphandla
tjänster till lägsta pris, vilket kan vara förödande för kompetensförsörjning
och ungdomars rätt till utbildning och arbete. Synsättet stöds av det nyliberala och ekonomiska rättesnöret, vedertagna upphandlingsreglementen
som följs av våra tjänstemän behöver inte ta ställning till oönskade effekter
exempelvis, ökade socialbidrag, bostadsbidrag, unga människor utan hopp
om en god framtid med mera.
Vi föreslår
att all offentlig upphandling ska innehålla lärlings- och utbildningsklausuler
att ungdomsarbetslösheten angrips utifrån strukturella brister inom vårt
allmänna och sociala försäkringssystem. (Behandlas under punkt 16.3.1.)

Utlåtande
Motionerna 18.25–18.27 samt 18.28 första att-satsen
18.25
att LO ska verka för att ILO 94 ratificeras i svensk lag.
18.26
att LOs centrala, regionala och lokala organisationer tar på sig en samordnande roll
mellan medlemsförbunden för att säkra goda arbetsvillkor i samband med privat
och offentlig upphandling.
18.27
att svenska kollektivavtal krävs vid offentlig upphandling för att upprätthålla arbetsrättsliga och löneförhållanden.
18.28 första att-satsen
att all offentlig upphandling ska innehålla lärlings- och utbildningsklausuler.
Den offentliga upphandlingen omsätter mycket stora belopp och en stor andel av våra
gemensamma skattemedel används för att köpa in varor och tjänster. Den svenska upphandlingslagstiftningen ändrades i januari 2008, då den gamla lagen om offentlig upphandling ersattes av två nya lagar. Reglerna baserar sig i stor utsträckning på EU-rätten
och de två EU-direktiv som finns om offentlig upphandling. I juli 2010 infördes även
en ny paragraf i Lagen om offentlig upphandling, där det fastslås att upphandlande
myndigheter bör beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid offentlig upphandling, om
upphandlingens art motiverar detta. Vilken betydelse denna regel får i praktiken är
ännu oklart. Även på EU-nivå pågår ett arbete med att förtydliga villkoren för krav på
sociala villkor i upphandlingen.
Det finns inget i upphandlingslagstiftningen som hindrar att det offentliga driver
verksamheten i egen regi, men om politikerna beslutar att privatisera en viss verksamhet ska reglerna tillämpas. Regelverket är ganska snårigt och ställer stora krav på kunskaper, hos såväl upphandlaren som anbudsgivaren.

V ä lf ä r d

| 577

Styrelsen anser att det är viktigt att den offentliga upphandlingen utformas så att
våra skattemedel används så effektivt som möjligt. Upphandlingen ska ske i effektiv
konkurrens, och under full insyn, där alla anbudsgivare behandlas lika. Därför bör inte
viss upphandling undantas helt från reglerna om offentlig upphandling. Regelsystemet
är redan idag utformat så att vissa verksamheter bara omfattas av delar av regelsystemet med hänsyn till sin särskilda karaktär, exempelvis hälsovård och socialtjänster.
Det är mycket viktigt att kraven vid upphandlingen utformas så att det inte bara blir
lägsta pris som avgör vem som ska få leverera utan att kvalitén får ett avgörande inflytande. Det är inte tillåtet att ställa krav på att endast lokala leverantörer ska få delta i
en upphandling. Däremot är det både tillåtet och lämpligt att de enskilda upphandlingarna utformas, så att även mindre lokala leverantörer har faktiska möjligheter att delta
i upphandlingen och att en effektiv konkurrens verkligen uppnås.
Styrelsens uppfattning är att den offentliga upphandlingen även ska användas
för att främja viktiga samhällsmål. Exempel på sådana är miljömål och sociala mål.
Upphandlingsreglerna ger utrymme för att ta sådana hänsyn, men det är viktigt att den
som sköter upphandlingen har goda kunskaper om upphandlingsreglerna för att inte
göra fel när man ställer sådana krav.
Av EU-direktiven om offentlig upphandling framgår uttryckligen att det är tillåtet
att ställa krav på att ILOs grundläggande konventioner, om mänskliga rättigheter i
arbetslivet, följs vid all upphandling. Vid upphandling av varor bör det alltid ställas
krav på att dessa konventioner följs, oavsett var i världen varan produceras. Vid tjänsteupphandling utförs arbetet normalt i Sverige och då ska krav ställas på att normala
svenska arbetsrättsliga regler tillämpas. Det innebär exempelvis att nivån på löne- och
anställningsvillkor, ska vara i nivå med vad som är normalt på den ort där arbetet
utförs. I Sverige bestäms den nivån av kollektivavtalen.
På flera platser i landet pågår ett aktivt lokalt fackligt arbete för att förbättra den
offentliga upphandlingen och se till att krav ställs på arbets- och anställningsvillkoren.
Detta arbete sker ofta i tvärfackliga grupper och det är en viktig uppgift att främja
sådant metodarbete. Det är offentligfacken som har ett inflytande hos upphandlande
myndigheter, men de tjänster som köps in utförs inte sällan av medlemmar i andra förbund. Därför är en samverkan nödvändig för att nå framgång i arbetet
LO har sedan länge krävt att Sverige i likhet med 59 länder i hela världen, ska ratificera ILO-konventionen nr 94 om offentlig upphandling. Så har dock inte skett, trots
att den svenska ILO-kommittén ställde sig bakom ett sådant krav strax före valet 2006.
Konventionen innebär en skyldighet att se till att normala arbetsrättsliga regler tillämpas vid offentlig upphandling och har ratificerats av bland annat Danmark, Norge och
Finland. Domen i Lavalmålet kan tyvärr innebära problem att likabehandla utländska
företag och anställda, om tjänsten som upphandlas kan utföras av ett företag från ett
annat EU-land som befinner sig i Sverige tillfälligt.
I motionen 18.25 framförs krav att LO ska verka för en svensk ratifikation av ILOs
konvention nr 94. Frågan om en svensk ratifikation har varit föremål för utredningar.
Det ständigt återkommande argumentet, mot en svensk ratificering, har varit att konventionen kan strida mot EUs direktiv med mera om offentlig upphandling. Styrelsen
har avvisat denna invändning, bland annat med tanke på att nio EU-länder redan är
bundna av konventionen. LO har också aktivt bidragit till att den socialdemokratiska
partikongressen år 2005 beslutade om att Sverige ska ratificera ILO-konvention nr 94.
Därtill kan läggas att riksdagen i mars 2006 betonade vikten av att konventionen ratifi-
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cerades av Sverige. Utredaren var försiktig i sina slutsatser. Den borgerliga regeringen,
som därefter tillträdde hösten 2006, har låtit förstå att man inte tänker föreslå en
svensk ratifikation. LO var också initiativtagare till att EFS-kongressen i maj 2007 ställde sig bakom kravet att samtliga länder i Europa skulle ratificera denna ILO-konvention.
Under nuvarande riksdag har även kravet på ratifikation väckts i riksdagsmotioner.
I motion 18.26 föreslås att LO ska ges i uppdrag att ta ett tydligt ansvar för att samordna medlemsförbunden i ett systematiskt, solidariskt och strukturerat arbete som
motverkar lönedumpning och undermåliga arbetsvillkor i samband med upphandling.
Frågan behandlades även vid LO-kongressen 2008. Motionären vill att LO ska ges ett
samordningsansvar för offentlig upphandling. Styrelsen menar att detta i huvudsak
ska skötas av förbunden.
I motion 18.27 föreslås att LO ska verka för att svenska kollektivavtal krävs vid
offentlig upphandling för att upprätthålla arbetsrättsliga och löneförhållanden. LO har
alltid verkat för att likabehandlings- och värdlandsprincipen ska gälla för löne- och
anställningsförhållanden. LO anser att EU-rätten bör utgå från en tydlig värdlandsprincip. Med rättsutvecklingen inom EU-rätten, i synnerhet efter Laval, Rüffert och
Luxemburgdomarna har möjligheterna till att upprätthålla likabehandlingsprincipen
begränsats avsevärt. LO kommer även framledes att verka för likabehandling av löntagare på svensk arbetsmarknad.
I motion 18.28 föreslås att all offentlig upphandling ska innehålla lärlings- och
utbildningsklausuler. Motionen syftar till att underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden. LOs styrelse anser att i de branscher där lärlingssystem förekommer, finns
anledning att verka för att särskilda lärlings- och utbildningsklausuler upprättas i upphandlingen. LO kan dock inte stödja idén om att verka för en allmän bestämmelse för
all form av upphandling. Det finns upphandlingar som till sin natur inte lämpar sig för
lärlings- och utbildningsklausuler.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motion 18.25 samt
att anse motionerna 18.26–18.27 och 18.28 första att-satsen besvarade.
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Full sysselsättning: Full sysselsättning kräver jämställdhet, sidan 31 andra förslaget samt sidan 32
Sidan 31 andra förslaget
Barnomsorgens öppettider måste anpassas till den förändrade arbetsmarknaden där allt fler, framför allt kvinnor, arbetar obekväm arbetstid.
Tillgången till äldreomsorg måste säkerställas så att anhöriga inte tvingas
gå ner i arbetstid för att ta hand om sina äldre släktingar.

Sidan 32
Stärk ett mer jämställt deltagande i arbetslivet genom en tredelning av föräldraledigheten. Som ett första steg bör föräldraförsäkringens icke överlåtbara månader snarast utökas med ytterligare två månader till sammanlagt fyra.
I debatten deltog
Stefan Slottensjö, Byggnads
Marcel Carlstedt, Transport
Gesa Markusson, Fastighets
Thomas Gustavsson, Fastighets
Bengt Westman, Byggnads
Claes-Mikael Jonsson, LO
Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande,
–– Stefan Slottensjö, Byggnads yrkande om bifall över motion 18.27,
–– Marcel Carlstedt, Transports m.fl. yrkande om bifall över motion 18.26,
––Thomas Gustavsson, Fastighets yrkande om bifall över motion 18.28,
–– Bengt Westman, Byggnads yrkande om bifall över motion 18.18 första attsatsen och tilläggsyrkande: att detta tillämpas i de branscher där det finns
partsgemensamma yrkesutbildnings- och lärlingsystem.

Beslut
Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla styrelsens utlåtande över motion 18.26.
Votering begärdes av Marcel Carlstedt, Transport.
Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla styrelsens utlåtande över motion 18.27.
Votering begärdes av Stefan Slottensjö, Byggnads.
Kongressen beslutade
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.
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Skattepolitik
Motionerna 18.29–18.32
18.29
Utredning om en ny skattereform
SEKO Södra
1990 påbörjades en genomgripande skattereform i Sverige. Det var socialdemokraterna som startade reformen men den avslutades av den borgerliga
regeringen Bildt. Reformen kallas ibland skatteomläggningen eller skattereformen -91. Skatteskalorna för inkomstskatt justerades så att högsta marginalskatt blev 50 procent, enligt devisen ”hälften kvar”. Samtidigt breddades
skattebasen.
Skattesystemet förenklades, bland annat genom att flera skatter avskaffades i samband med skattereformen. Senare infördes dock ytterligare en
statlig skattenivå på ytterligare fem procent, den så kallade värnskatten.
Stora förändringar gällde även företagens beskattning. Socialdemokratin
hade bland annat skapat ett system där det var nästan skattefritt för företagen att investera i den egna verksamheten medan vinstuttaget beskattades väldigt hårt.
I och med skattereformen försökte man skapa skatteneutralitet mellan olika former av vinstuttag, löneformer etc. Utvecklingen har fortsatt i
samma riktning även under senare socialdemokratiska regeringar, med skattelättnader för fåmansföretag och enmansföretag, slopande av arvskatten
och gåvoskatten och så vidare.
Efter valet 2006 började den borgerliga regering bryta mot intentionerna
i skattereformen om så lite krångel som möjligt. Idag finns hela sex kolumner i skattetabellen. Det laboreras med olika skatter för pensionärer över 65
år, pensionärer under 65 år, löntagare under 65 år, löntagare över 65 år (två
olika kolumner), sjukskrivna och så vidare. Det är olika momssatser för om
du äter en smörgås på restaurang, catering eller på en bussresa.
Resultatet har blivit att grupper i samhället ställs mot varandra. Knappt
någon, varken LO-medlemmar eller andra förstår det komplicerade skattesystemet. Att ge människor möjlighet att söka nytt jobb, eller bli frisk
och gå tillbaka till jobbet utan att behöva oroa sig för ekonomin har sen
länge raserats. Nu är det inte vi alla tillsammans som ska bygga samhället.
Var och en ska försöka klara sig själv. Motsvarigheten till det generella välfärdsystemet, som LO alltid hävdat, har ersatts med ett system med grundtrygghet. Du får så du överlever dagen. Vill du ha mer får du teckna egna
försäkringar eller sparande.
Vi föreslår därför LO-kongressen
att LO tar initiativet till en ny skattereform,
att skattereformens utformning ska präglas av rättvisa, enkelhet och neutralitet mellan olika inkomstslag,
att skattereformen tar hänsyn och väger in utformningen av transfereringssystemen: pension, a-kassa, livränta, sjukpenning med mera
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att skattesystemet ska vara en del av den generella välfärden och vara omfördelande. Omfördelande mellan fattig och rik, mellan generationer,
mellan sjuka och friska, mellan arbetslösa och förvärsvarbetande, mellan olika upplåtelseformer i boendet.

18.30
Avdrag för medlemsavgift och a-kassa
Byggnadsarbetareförbundet Småland–Blekinge
När vi bytte regering i Sverige var ett av deras första steg i kampen emot
arbetarrörelsen att ta bort möjligheten att göra avdrag på skatten för vår
fackliga medlemsavgift. Vad regeringen däremot inte tagit bort är våra företags möjlighet att göra avdrag för sina medlemsavgifter i arbetsgivareföreningarna. Detta är, enligt vår mening, ett tydligt angrepp på oss som part
och ett sätt att minska vår organisationsgrad. Vi menar därför att det är av
största vikt att vi åter igen får möjligheten att göra avdrag för våra kostnader till a-kassan och våra medlemsavgifter.
Vi föreslår
att kongressen verkar för att fackliga medlemsavgifter och a-kasseavgifter
blir avdragsgilla.

18.31
Medlemskapets värde
Industrifacket Metall avd 2, Norrbotten och avd 7, Södra Norrland
Regeringen drog efter förra valet in avdragsrätten på fackavgiften för medlemmarna. Det har inneburit en större kostnad att vara medlem. Arbetsgivarna får fortfarande göra avdrag för sin medlemsavgift till sin arbetsgivarorganisation.
Vi kräver från fackligt håll att avdragsrätten för fackavgiften ska återinföras snarast.
Vi föreslår LO-kongressen besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för
att avdragsrätten för fackavgiften återinförs på deklarationen.

18.32
Rättvis skatt
Byggnadsarbetareförbundet Småland–Blekinge
Det jobbskatteavdrag, som regeringen infört, manar till att beskatta inkomst
olika utifrån vad de kallas. Vi menar att ersättning ifrån en försäkring till
exempel arbetslöshetsförsäkring eller pension är något som en gång betalats med lön och för den delen arbete. Att ha olika skattetryck på lön och
sådana ersättningar är därför enligt vår mening oriktigt.
Pension är uppskjuten lön, ersättning ifrån a-kassan just det ersättning för
förlorad lön, därför ska de beskattas likadant.
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Vi föreslår
att LO verkar för att jobbskatteavdraget beskattas lika oavsett form av inkomst.

Utlåtande
Motionerna 18.29–18.32 samt 16.21 tredje att-satsen
18.29
att LO tar initiativet till en ny skattereform,
att skattereformens utformning ska präglas av rättvisa, enkelhet och neutralitet mellan
olika inkomstslag,
att skattereformen tar hänsyn och väger in utformningen av transfereringssystemen:
pension, a-kassa, livränta, sjukpenning med mera
att skattesystemet ska vara en del av den generella välfärden och vara omfördelande.
Omfördelande mellan fattig och rik, mellan generationer, mellan sjuka och friska,
mellan arbetslösa och förvärsvarbetande, mellan olika upplåtelseformer i boendet.
18.30
att kongressen verkar för att fackliga medlemsavgifter och a-kasseavgifter blir
avdragsgilla.
18.31
att avdragsrätten för fackavgiften återinförs på deklarationen.
18.32
att LO verkar för att jobbskatteavdraget beskattas lika oavsett form av inkomst.
16.21 tredje att-satsen
att avgiften till försäkringen ska vara låg, med viss skattereduktion.
Skattesystemet kan lite förenklat beskrivas som att det ekonomiska flödet i ekonomin beskattas i tre skattestationer. Den första stationen är produktionsledet där
ekonomins resurser skapas. Den andra stationen är inkomstledet där inkomsterna till
ekonomins produktionsfaktorer (arbete och kapital) beskattas med statlig och kommunal inkomstskatt samt kapitalskatt. Den tredje stationen är konsumtionsledet och
handlar om att skatt tas ut när inkomsterna konsumeras och då beskattas med moms.
Likformig beskattning bör ske i alla tre skattestationer. Progressiv beskattning (skatt
efter bärkraft) ska användas i skattestation två.
Skattesystemets legitimitet börjar idag undermineras genom att skattesänkningar
används för att, inom vissa delar av ekonomin, försöka bedriva näringspolitik och
sysselsättningspolitik eller försämra det offentliga försäkringsskyddet efter skatt.
Selektiva skattestimulanser har naturligtvis positiva effekter på de verksamheter som
får del av dessa, men för ekonomin som helhet blir effekten negativ. Ekonomins resurser
fördelas på ett ineffektivt sätt med negativa effekter på produktiviteten. De som inte får
skattestimulanser börjar till slut ställa krav på att också få del av skattesänkningarna
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och skattesystemets legitimitet ifrågasätts. I slutändan hotas den offentliga välfärdens
finansiering. Det som bäst gynnar hela samhällsekonomin är likformig beskattning.
Styrelsen instämmer med beskrivningen i motion 18.29 om att skattereglerna på
senare tid indrats på ett ineffektivt sätt och att beskattningen allt mindre sker enligt
principen om likformig beskattning. De avvikelser från likformig beskattning som
gjorts har dessutom skett på ett sådant sätt att det främst har gynnat hushåll med
högre inkomster. Momssatser har sänkts på varor och tjänster som i större grad konsumeras av hushåll med högre inkomster. När fastighetsskatten för de flesta hushåll
sänktes och ersattes av en fast avgift och förmögenhetsskatten avskaffades, gynnade
detta främst hushåll med högre inkomster. ROT- och RUT-avdrag utnyttjas också främst
av hushåll med högre inkomster.
Även jobbskatteavdraget har ökat inkomstskillnaderna, eftersom det endast är de
med arbetsinkomster som får del av detta. De som i stället får sina inkomster från
pensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller föräldraförsäkring får inte jobbskatteavdrag och
dessa grupper har lägre årsinkomster än de som har ett jobb. De som orkar arbeta efter
65 år är oftast de som har akademiska jobb och de belönas genom att jobbskatteavdraget då nästan fördubblas.
Skattesystemet har nu blivit alltför olikformigt och orättvist. Styrelsen instämmer
med yrkandet i 18.29 första att-satsen om en ny skattereform. Den bör starta med en
bred skatteöversyn och bygga på principen om likformig beskattning. En stor skattereform kan vara budgetneutral genom att innehålla höjningar av olikformiga skattesatser
och sänkningar av det allmänna skatteuttaget och/eller höjningar av en del offentliga
transfereringsutgifter för att reformen ska ge önskade fördelningspolitiska effekter.
Styrelsen anser att det nya skattesystemet tydligt ska vila på principen om likformig
beskattning i alla tre leden (de tre skattestationerna). En likformig beskattning tillgodoser yrkandet i 18.29 andra att-satsen.
Motion 18.29 tredje att-satsen yrkar att skattesystemet ska kompensera för brister
i de offentliga transfereringssystemen. Styrelsen delar inte motionärens uppfattning.
Omfördelning ska endast ske enligt principen skatt efter bärkraft (progressiv inkomstskatt). Ingen annan skatteprincip bör användas i omfördelande syfte. Priset i form av
större olikformighet och därmed risk för lägre legitimitet för skattesystemet är för högt.
Lägre legitimitet för skattesystemet gör det svårare att upprätthålla ett högt skatteuttag och kan framtvinga ytterligare försämringar i de offentliga transfereringssystemen.
Det är betydligt mer effektivt att i stället förändra transfereringssystemens regelverk.
Motion 18.29 fjärde att-satsen yrkar att beskattningen ska vara omfördelande enligt
ett flertal principer. Styrelsen instämmer endast i att skattesystemet ska omfördela
mellan fattig och rik och att detta ska ske genom en progressiv inkomstbeskattning,
eftersom inkomstskillnaderna är så stora. Inkomst av tjänst består av arbetsinkomster,
offentliga försäkringsinkomster samt pensioner. År 2012 beskattas inkomster av tjänst
över 395 600 kronor med 20 procent statlig skatt och inkomster över 560 900 kronor
med 25 procent statlig skatt. Kapitalinkomster beskattas inte progressivt. Den förmögenhetskatt som den borgerliga regeringen avvecklade 2007 hade liknande effekt
som en progressiv skatt på kapitalinkomster. Eftersom kapitalinkomster är betydligt
mer ojämlikt fördelade, jämfört med inkomst av tjänst, bör förmögenhetsskatt eller en
annan typ av progressiv kapitalinkomstskatt införas.
Styrelsen delar inte uppfattningen i motion 18.29 fjärde att-satsen, att skatterna
även ska vara omfördelande och skattesatserna då variera med ålder, hälsotillstånd,
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arbetsmarknadsstatus eller boendeform. Dagens jobbskatteavdrag är enligt principen
arbetsmarknadsstatus där de förvärvsarbetande betalar en lägre skatt än arbetslösa.
Detta bryter lika mycket mot likformighetsprincipen som om de arbetslösa skulle
betala en lägre skatt än de förvärvsarbetande. En effektiv inkomstbeskattning kännetecknas av att alla typer av inkomster behandlas lika i skattesystemet. Detta är inte
fallet idag och en återgång till likformighetsprincipen skulle gynna de grupper som
motion 18.29 tredje–fjärde att-satsen vill gynna. De missförhållanden som återstår ska
i stället åtgärdas med förändringar i de offentliga transfereringssystemen eller med
bostadspolitiska åtgärder. Styrelsen anser som svar på motion 18.29 fjärde att-satsen
att skattesystemet endast ska vara omfördelande mellan de med höga och låga inkomster av tjänst och mellan de med höga och låga inkomster av kapital.
Motion 18.32 kan tolkas som att den yrkar att LO ska verka för likformig beskattning
i inkomstledet (skattestation 2), så att man betalar lika stor del av inkomst av tjänst i
skatt oavsett om den kommer från arbete, offentliga försäkringar eller är pension. Ett
sätt att ändra på denna olikformighet, utan att äventyra den offentliga välfärden, är
att ersätta jobbskatteavdraget med ett högre grundavdrag för alla inkomster av tjänst.
Resultatet blir då att skatten höjs för de med arbetsinkomster och sänks för de med
inkomster från offentliga försäkringar.
Styrelsen instämmer med motionerna 18.30 och 18.31 om att a-kasseavgifter och
fackavgifter inte behandlas på samma sätt som andra avgifter i skattesystemet. Dessa
motioner yrkar om skatteavdrag. Motion 16.21 tredje att-satsen yrkar också om skattereduktion. Motion 16.21 tredje att-satsen yrkar även om låg avgift till a-kassan, vilket
styrelsen också instämmer med.
I inkomstskattelagen står att avgifter till föreningar inte ska vara avdragsgilla.
Som motionerna 18.30 och 18.31 framför kan arbetsgivarna trots detta göra avdrag
för medlemsavgifter till arbetsgivarföreningar. De kringgår lagen genom att låta ett
serviceföretag betala medlemsavgiften och i stället dra av dessa som utgifter till serviceföretaget.
A-kasseavgifter var avdragsgilla fram till 2002 då detta ersattes med en likvärdig
skattereduktion. Skattereduktion infördes 2002 även för den del av den fackliga
medlemsavgiften som avsåg att finansiera facklig verksamhet. Skälet var att skapa
skattemässig likabehandling mellan arbetsgivarnas och arbetstagarnas avgifter. Den
borgerliga regeringen avskaffade dessa skattereduktioner år 2007.
A-kasseavgiften finansierar idag cirka 40 procent av ersättningen från a-kassan.
Ersättning från a-kassa beskattas fullt ut. Det betyder att 40 procent av ersättningen
dubbelbeskattas eftersom a-kasseavgiften har betalats med skattade pengar.
Skatteprincipen för andra försäkringar, där premien har betalats med skattade pengar,
är att ersättningen från försäkringen då blir skattebefriad. Ersättningen från till exempel hemförsäkringen beskattas ej. Därför borde antingen 40 procent av ersättningen
från a-kassan vara skattebefriad, eller så borde a-kasseavgiften betalas före skatt, det
vill säga vara avdragsgill inför beskattning av arbetsinkomster. Avdragsrätten överensstämmer mer med skattesystemets principer än vad en skattereduktion gör.
För att skapa likabehandling i skattesystemet anser LO att ett återinförande av skattereduktion eller skatteavdrag för a-kasseavgift och facklig medlemsavgift hör till de
prioriterade reformerna. Det skulle kosta omkring 4 miljarder kronor i förlorade skatteintäkter. I den grad som det inte finns finansieringsutrymme i budgeten, kan andra
skatter behöva höjas.
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Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 18.29 första och andra att-satserna, 18.30–18.31 och 16.21 tredje
att-satsen,
att anse motionerna 18.29 fjärde att-satsen och 18.32 besvarade samt
att avslå motion 18.29 tredje att-satsen.

I debatten deltog
Peter Holkko, SEKO
Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande,
–– Peter Holkko, SEKOs yrkande om bifall till styrelsens utlåtande.

Beslut
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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Punkt 19
Fastställande av rapporten Full sysselsättning
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Fastställande av
rapporten Full sysselsättning
Anförande
Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande: Vi ska nu fastställa rapporten Full
sysselsättning – det är ingen debatt om den, det har vi haft. Under nästan
alla de punkter som vi har pratat om har delar av sysselsättningsrapporten
funnits med.
Det är väl ett sätt att verkligen visa att om man ska nå full sysselsättning
måste man ge sig in i förändringar i synen på välfärdspolitik, lönepolitik,
jämställdhetsfrågor och en mängd andra saker.
Jag tycker att det har varit bra debatter, fast det ska jag inte recensera,
för det är alltid bra debatter på LO-kongresserna. Men det känns som om
vi verkligen har tagit detta på allvar.
Beträffande rapporten i sin helhet tänkte jag knyta an till Kålles tal i
går. Han stod ju här och höll ett eldande tal om hur viktigt det är att vi tar
kampen för full sysselsättning och att vi inte tillräckligt har en politik för
full sysselsättning.
Han har alldeles rätt i det. Det har vi också upplevt i LOs styrelse. Det var
därför vi tog fram den här rapporten. Men rapporten är ju inte slutpunkten.
Nu har vi politiken. Nu lägger vi rapporten åt sidan och bara verkställer den.
Många frågor som finns här kräver mer av utredning, mer av opinionsbildning. En del av de förslag som vi lägger vet vi kräver att vi har en annan
regering, en annan majoritet i riksdagen. Annars kommer de helt enkelt
inte att vara möjliga att genomföra.
Men vi ska naturligtvis fortsatt jobba för att utveckla de här frågorna.
Jag vill bara berätta för kongressen att vid sidan av den här rapporten
pågår ett projekt på LO som vi drog i gång för ett år sedan och som heter
”Arbetsmarknaden efter krisen”. Det handlar om arbetsmarknaden efter krisen och vad som hände med den finansiella kris som var 2008–2009, som
sedan utvecklades till en kris i den reala ekonomin. Och det kommer alltså
innan vi har nått full sysselsättning efter 90-talskrisen.
Vad betyder det för våra politiska ställningstaganden?
Den utredningen går djupare, också med ett antal forskningsfrågor, och
kommer att fortsätta jobba ända fram till nästa år. Vi har nu verkligen ett
otroligt gott underlag för att kunna gå vidare för full sysselsättning.
När rapporten drogs i styrelsen sa jag: Nu är det synd att man inte är
kvar, för tänk att få sitta på repskapet 2013 och verkligen få ta del av allt
det spännande som ligger i projektet ”Arbetsmarknaden efter krisen”. Där
vet ni vad ni har framför er!
Trots alla dessa goda debatter blev det inte några förändringar av rapporten mer än på en enda punkt. Vi i styrelsen får väl sträcka på oss, att vi
har tänkt rätt och lagt förslagen så att de har känts relevanta för er som är
kongressombud.
Men en sak förändrade vi, och det gjorde vi i dag. Ewa Glimhed var uppe
och lade ett ändringsförslag som gäller sidan 53 om grundskolan och detta
med att utreda effekterna av det fria skolvalet.
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Thomas, som var föredragande, gick upp och lade ett kompromissförslag
för att göra det ännu djupare, och det ställde som Ewa upp på.
Det innebär att det första förslaget på sidan 53 har tagits bort och ersätts med ett förslag som låter så här: ”Skolsegregationen måste motverkas
och resurserna fördelas så att alla barn och ungdomar kan nå godkända
resultat i skolan.”
Det är den enda förändringen vid behandlingen av rapporten.
Jag yrkar med det bifall till rapporten i dess helhet eller egentligen i de
delar som kongressen har haft möjlighet att behandla.
Det finns också ett textmaterial som är styrelsens eget, och det kommer
att ske redaktionella förändringar i det. Bland annat hörde vi att man från
Kommunal ville att vi skulle göra en fotnot om certifiering av vårdcollege.
Det kan vara någon sådan liten detalj som vi lägger till.
Annars föreslår jag att kongressen med den här förändringen ställer sig
bakom rapporten i dess helhet.
Nu hör jag att det skulle vara en ändring på sidan 54 också. Jag gick ut
till sekreterarna för att kontrollera, och de sa att det inte var några ytterligare förändringar. Men du som satt ordförande vet säkert. Jag måste ärligt
säga att jag inte vet vad det var.
***
Kongressordföranden: Thomas hade två förslag, och föredraganden yrkade
bifall till det ena.
***
Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande: Förlåt, jag trodde att det var ett til�läggsyrkande till en motion, men det var det inte, utan det gällde rapporten.
Då vet jag precis vad det var.
Det var att vi skulle se till att utveckla pedagogiska metoder så att vi får
en bättre arbetsplatsförlagd utbildning.
Då är det alltså två förslag till ändringar.
Jag yrkar naturligtvis bifall även till det här förslaget, för det ska ingå i
rapporten.

Beslut
Kongressen beslutade
att bifalla en redaktionell ändring på sidan 50 i fotnot 27 där även vård och
omsorgscollege ska tillföras,
att första förslaget, andra strecksatsen på sidan 53 ersätts med: Skolsegregationen måste motverkas och resurserna fördelas så att alla barn och
ungdomar kan nå godkända resultat i skolan,
att bifalla ny strecksats på sidan 54: Utveckla en pedagogik som är anpassad
till arbetsplatsförlagd utbildning,
att i övrigt fastställa rapporten Full sysselsättning.
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Punkt 20
Arvoden för revisorer
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Arvoden för revisorer
Kjell Ahlberg, LO: Enligt LOs stadgar § 10 mom 8 ska revisorernas arvode
fastställas av kongressen. För auktoriserad revisor utgår ersättning enligt
räkning.

Beslut
Kongressen beslutade
att fastställa revisorernas arvode för den kommande kongressperioden till
60 procent av inkomstbasbeloppet det år vilket arvodet ska utbetalas.
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Punkt 21
Tid för nästa kongress

T i d fö r n ä sta k o n g r e ss
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Tid för nästa kongress
Beslut
Kongressen beslutade
att nästa kongress genomförs 16–20 juni 2016
att LOs styrelse äger rätt, om omständigheterna så påkallar, att flytta kongressen till annan tidpunkt under 2016, att efter en utvärdering av 2012
års kongress äger rätt att förändra antal dagar.
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Punkt 22
Kongressens avslutning
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Kongressens avslutning
Tack till presidiet
Lars-Olof Johansson, Handels tackade presidiet för en väl genomförd kongress.

Tack till f.d. styrelseledamöter
Wanja Lundby-Wedin, avgående LO-ordförande: Då har vi kommit till en
punkt som heter tack. Eftersom jag är som jag är börjar jag med att lägga
en liten näsduk här, för jag kan inte ens nämna namnet på mina fackliga
kamrater förrän jag känner att det börjar bli lite snörvligt.
Så är det ju i den här fackliga världen, att vi är så mycket kompisar. Vid
några tillfällen här på kongressen kände jag att det nästan blev lite skämmigt – får man säga så? Det är väldigt hedrande när det på stora skärmar
kommer upp min kollega från USA och internationella fackets ordförande,
och TCO, SACO, Bernadette och alla talar om hur bra man är.
Då känns det: Äh, så bra är man väl inte? Men det säger ändå något annat. Vi har ju lite olika sätt att uttrycka tack. Jag tror inte att vi här hemma
uttrycker tack som man gör i till exempel USA, för då är man så otroligt
överväldigande, och det känns som om man är den som har sett till att världen, den goda delen av världen, är så god som den är.
Detta att man får så mycket tack när det är dags att lägga av säger något om vår rörelse. Vi har pratat mycket om det under kongressen, detta
att hålla ihop och att tala väl till varandra och om varandra. Det kan verka
som om det är en uppmaning som vi riktar eftersom det är så ovanligt att
vi gör det. Men det är det ju verkligen inte.
Vad det egentligen handlar om är väl att när omvärlden beskriver oss
som splittrade och oeniga, då finns det en risk att man inte börjar tala till
varandra som vänner längre, utan man blir vän därför att man har en fiende
där utanför, och så sluter man sig.
Det är det sämsta vår organisation kan göra, för vi ska vara öppna mot
världen utanför. Men det förutsätter just det goda kamratskapet, att vi talar
väl om varandra, och det gör vi oftast.
Det svåraste för mig personligen, när jag nu ska lägga av, är att tappa en
del av en gemenskap. Jag får behålla mycket. Men en del av det tappar man
naturligen, en arbetsgemenskap.
Jag ska nu börja tacka av några av de kamrater som jag vet har varit i
precis samma situation som jag är i dag.
Ni alla som jag ska tacka av får faktiskt komma upp och stå här alla på
en gång.
Dem jag ska tacka av nu är Ylva Thörn, Lars-Åke Lundin, Stig Larsson
och Leif Ohlsson. Jag tror att ni alla är här. Däremot har vi en femte person
som inte är här, och det är Stefan Löfven. Ni alla ska tackas av för att ni har
varit ledamöter i LOs styrelse.
Jag kan börja med Stefan. Han har fått så mycket applåder för sin enorma
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insats i går. Jag tror nästan att den applåden var en applåd för allt det han
har uträttat som facklig ledare.
Stefan har suttit i LOs styrelse från 2003 till 2012 och har naturligtvis
gjort ett fantastiskt bra jobb, inte bara för sitt förbund utan också för LO
och för det arbete som vi har att göra tillsammans.
När man hörde Stefan i går förstår man att han inte är en person som
håller om sitt och sår splittring, utan han är verkligen en person som har
bidragit till att vi har kunnat forma ett starkt LO.
Stefan ska naturligtvis ha ett stort tack från oss alla, och han kan få en
liten applåd också.
Sedan vill jag rikta mig till Ylva. Jag tror att du kom in i LOs styrelse
1996. Du satt där till 2010, alltså under en lång följd av år. Du kom mitt i
90-talskrisen, och du lämnade strax efter att vi hade haft den stora, finansiella krisen och därmed den kris som vi har haft i den reala ekonomin.
Du har alltså suttit i LOs styrelse under en period när det har varit väldigt tufft, det har också varit väldigt tufft för dina medlemmar i Kommunal,
och vi har haft en tuff situation för LO.
Jag har känt dig länge, för vi var enhetschefer tillsammans på avtalsavdelningen på Kommunal. Där kände vi det väldiga systerskapet, eftersom
jag var den första och du kom året efter. Det var inte så himla lätt att vara
första kvinnor bland alla männen.
Det är många män i LOs styrelse. Men jag har aldrig upplevt dig som
någon som har känt ”Här måste jag hävda mig för att jag är kvinna”, utan du
har hävdat din röst eftersom du företräder styrelsen, företräder det gemensamma och hämtar styrka från att du också har varit ordförande för ett stort
förbund som har gett dig förtroendet att vara ordförande i det förbundet.
Du var också den första valberedningsordförande som vi valde på kongressen. Det var du fram tills du lämnade 2010, då vi i stället utsåg Hans
Tilly att verka fram till den här kongressen.
Du ska ha ett jättestort tack för de insatser som du har gjort, Ylva. Det
har varit av stor betydelse för LOs styrelse.
Du var saknad när du gick. Vi fick Annelie i stället, så det är klart att vi
har starka representanter för Kommunal för – trots allt – det kvinnliga ledarskapet, som ibland kan vara lite annorlunda. Men trots det saknar man
personer, även om nya kommer till.
Ett stort tack, Ylva!
Du ska, liksom ni alla, inte få några presenter och glasskålar, för det har
ni så att det räcker och blir över, utan du ska få precis vad de som har talat
här har fått. Du ska få ett gåvobrev med 1 000 kronor som vi har satt in på
Palmecentrets solidaritetsfond i ditt namn.
Och så ska du självklart ha en ros, och så ska du ha ett stort tack och en
applåd från kongressen.
Stig var inte ledamot så väldigt länge i LOs styrelse. Det var mellan 2005
och 2007. Du kom efter en tid när ni hade bytt ordförande i Elektrikerförbundet vid ett par tillfällen under ganska kort period.
När du kom – vi ska inte ringakta några andra, för vi har haft bra företrädare för Elektrikerförbundet – kändes det att du med din person kom
med en väldig stabilitet, en tyngd och en eftertanke i det du sa som kändes
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väldigt befriande. Jag vet inte om det var ditt norrbottniska jag eller något
annat, men det kändes att du tog till orda när du hade något viktigt att säga,
och då lyssnade verkligen alla.
Under några år, de år när vi förlorade regeringsmakten och hade det lite
tufft, kom du till LOs styrelse och gjorde en god insats. Det var inte i styrelsen, för där satt du inte, men du satt runt styrelsens bord och var en av
förbundsordförandena.
Nu har vi alla ordförandena med i styrelsen. Men ni ska veta hur vi har
jobbat. Jag började avtacka honom som en styrelseledamot, för man tänker
inte på vem som är det och inte är det – man sitter runt samma bord. Du
har suttit där, och du ska ha ett stort tack för din insats, Stig. Här får du
ditt gåvobevis!
Nästa man är Lars-Åke. Jag måste erkänna att jag inte riktigt kommer
ihåg när du kom in i styrelsen, men det var visst 2002. Du satt där till 2011.
När jag i styrelsen avtackade Lars-Åke, som då var ordförande i Målarförbundet, sa jag att Lars-Åke – som inte har varit ledamot i styrelse – alltid
har haft tyngd i sitt ord. Det är inte alltid den som representerar det största
förbundet som för stunden är den vars ord väger tyngst, utan det är den som
för stunden har de klokaste argumenten och kommer med de bästa idéerna.
Du har väldigt ofta haft kloka argument och goda idéer, och du har inte
minst varit tydlig i din facklig-politiska, ideologiska ådra.
Du har varit fackligt aktiv väldigt länge. Jag tyckte att det var så kul – eller hur, Anneli? – för då kramade han om Anneli, som var helt ny i styrelse.
Och så sa han: Den jag har känt längst är Anneli, för vi gick funktionärsutbildning 1981. Så där är det! Gå funktionärsutbildning, så ses vi så småningom i LOs styrelse!
Ett stort tack till dig, Lars-Åke!
Slutligen är det Leif Ohlsson. Egentligen lämnade du LOs styrelse som
ordinarie ledamot redan 2005. Det var när ni slog Industrifacket och Metall
så att det blev IF Metall. Du var industrifackets ordförande.
Sedan kom du till styrelsen, och där är jag lite mer osäker. När jag började
på LO 1994 var du avtalssekreterare, om jag minns rätt, och det var du under några år innan du gick in i din ordföranderoll. Men det var inte så länge,
så du satt väldigt länge i LOs styrelse som ordförande för Industrifacket.
Det är ett förbund som under de här åren har haft både glädjeämnen och
problem, skulle jag vilja säga. En del av industrin som du representerade gick
som tåget, medan det i andra delar verkligen har varit jobbigt att få upp lönerna för de lägst avlönade, som finns i tvätteribranschen. Du hade allt från
tvätteribranschen till den kemiska industrin, så det var en stor spännvidd.
Du gjorde ett fantastiskt arbete i LOs styrelse, och du bar också med dig
erfarenheterna från att vara avtalssekreterare. Det är viktigt, eftersom LOs
styrelse mer och mer har börjat diskutera avtalsfrågor. Vi har naturligtvis
vårt avtalsråd, men det har blivit mer och mer diskussioner runt styrelsebordet, och då är det bra att vi har styrelseledamöter med den erfarenheten.
Att du inte blev avtackad på förra kongressen berodde på att du satt som
suppleant för Stefan Löfven, för du gick in som vice ordförande i nybildade
förbundet. Då kändes det lite knepigt att tacka av någon som man sedan
skulle möta runt styrelsebordet dagen därpå.
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Då sa vi: Vi väntar till den här kongressen. Det är som sagt några år sedan
du lämnade. Men du är naturligtvis djupt ihågkommen för dina insatser, så
du ska få ett gåvobrev och en ros du också.
Tack ska ni alla ha för era insatser – tack så mycket!
Nu ska vi fortsätta på punkten avtackning, men då har jag inte något
att göra här längre.
***
Karl-Petter Thorwaldsson, LOs nya ordförande: Vi närmar oss kongressens
avslutning, men vi är inte färdiga med avtackningarna än.
Jag vill bara säga till kongressen att vi nu har haft den första presskonferensen med hela ledningen. Jag måste säga att det kändes så tryggt att ha
de andra tre kamraterna vid sidan på presskonferensen. Det kändes redan
från början som 100 procent solidaritet mellan oss och att vi stöttade varandra fint. Jag tror att det kan bli en bra start för den nya LO-ledningen.
Wanja Lundby-Wedin, Ulla Lindqvist och Per Bardh avgår vid den här
kongressen. Ni har faktiskt mycket gemensamt. Ni har haft förtroendet,
och vi har mycket att lära av er väg in i facket, hur ni blev medlemmar och
förtroendevalda, hur engagemanget började konkret på arbetsplatsen.
Ni hade en åsikt. Ni ville förändra. Och där stod en person som frågade
om ni ville vara med, kanske till och med om ni ville ha ett uppdrag.
Så var det för Per. Ni har hört det. På det nya jobbet som fastighetsskötare klev fackordföranden för fastighetsklubben in på expeditionen. Han
kom för att värva just dig som medlem. Och du valde att gå med. Efter en
stunds snack om lönen sa han att du borde ta ett fackligt uppdrag, och eftersom det behövdes ett skyddsombud blev det du. Så lades grunden för ett
långt fackligt arbete.
Din väg in i facket har vi mycket att lära oss av i dag. Du fick frågan, antog
utmaningen och fick förtroendet – ett förtroende som du motsvarade, Per.
En reflexion som vi kan göra är: Hur går det till i dag? Hur många får
chansen att som Per ge sig in i det fackliga arbetet? Hur många får chansen att bidra med ett fackligt engagemang, med sin förmåga och med sin
kunskap?
Länge arbetade du i Fastighetsanställdas förbund. Via IF Metall kom du
till LO. Du blev chef för enheten som jobbade med löne- och avtalsfrågor.
I fyra år har du nu varit LOs avtalssekreterare och LOs vice ordförande.
Ni går du vidare och ska arbeta med andra frågor och ställde inte upp
till omval. Du kommer att arbeta med att utveckla fackföreningsrörelsens
arbete för etiska och hållbara placeringar.
Jag kan säga att det är ett särskilt svårt uppdrag just i fackföreningsrörelsen. Om man pratar om förbud mot vapenexport i placeringarna finns det
ett och annat fackförbund som skulle tycka: Nej, vi ska ha inte förbud mot
vapenexport i vår fackförening. Du har ett svårt uppdrag framför dig, och
vi kommer att behöva all din hjälp för att bli vägledda i framtiden.
Per! Jag vet inte om du kommer ihåg det, men jag satt ordförande på
kongressen då du blev vald. Jag satt där, och jag kan säga att det är det enda
förtroendeuppdrag som jag är avundsjuk på i dag.
Jag kommer ihåg dina första ord, för jag tyckte att de var så fina. Du sa
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att du är lagspelare, inte soloåkare. Det tycker jag att du har visat under din
tid i fackföreningsrörelsen och på LO.
Det är så vi alla vill vara – lagspelare – för det är det som är vår styrka.
Du har fått anlägga moteld mot arbetsgivarens och ledande politikers krypskytteri mot kollektivavtalen. Konsekvent och tydligt har du stått upp för
våra kollektivavtal, Per.
I den här avtalsrörelsen har regeringens medlemmar ansett att de ska
ta över. De lägger sig i och har synpunkter på lönenivåer. En regering som
har misslyckats med en av sina viktigaste uppgifter, att hålla nere arbetslösheten, försöker smita undan ansvaret och ge sig in på områden och frågor
som de inte behärskar.
Du har tagit den fajten, Per. Och förhoppningsvis dröjer det innan de
tar sats igen. Det är fascinerande att en skolminister som har misslyckats
på sitt område och en näringsminister som bara uttalar käcka slogans ska
tala om hur lönerörelsen ska gå till.
Sköt ni ert, så sköter vi vårt! Det har varit ditt budskap. Vi tror att de
har förstått. Vi känner att stödet från medlemmar och andra är stort och
att det ökar. Tack för det, Per!
Det finns en alldeles särskilt viktig fråga som jag vill lyfta fram i dag, och
det är pengar till arbetsmiljöutbildningen. Det kanske inte är den största
frågan, men den är nog så betydelsefull för vårt arbete som fackförening.
Regeringen avskaffade pengarna, som du vet, men du såg till att det kom
nya. Nu kan vi fortsätta utbilda skyddsombud och andra, så att de kan bidra
till att förbättra arbetsmiljön och förhindra olyckor och sjukdomar.
Till dags dato – vi firar 100 år i ABF och 100 år i arbetsmiljöarbetet – har
vi faktiskt utbildat en och en halv miljon människor i bättre arbetsmiljö.
Nu kan vi fortsätta tack vare det arbetet, Per. För det ska du också ha ett
stort tack, Per!
LOs rapport om makteliten visar att den drar ifrån och att klyftorna
ökar. Vi vet att det är en utveckling som inte har stöd. 76 procent av alla
anställda anser att löneskillnaderna mellan yrken är för stora. Men en ännu
större majoritet – 83 procent – anser att kvinnor har för låga löner jämfört
med män. Ökade skillnader mellan grupper av människor har inget stöd i
det svenska samhället.
Vi vet att LOs opinionsbildning och arbetet för ökad jämlikhet och ökad
jämställdhet har ett stort stöd. Du har stått i första ledet för det arbetet, Per.
Det är ett arbete som kommer att fortsätta. Ingen kan vara nöjd med en
situation där vi går i en riktning som strider mot människors värderingar
om vad som är rättvist, jämställt och jämlikt. Tack, Per!
Nu ska du ägna dig åt andra arbetsuppgifter. Ditt kunnande och dina
kunskaper kommer att tas till vara. Du har erfarenheter från LOs arbete
med bolagen. Du har varit aktiv och drivande i det arbetet. Det kommer vi
att utnyttja. Vi har bara börjat samarbeta, Per, och vi har redan haft de första samtalen om hur det samarbetet ska gå vidare. Jag kände väldigt starkt
att vi kommer att få bra stöd och bra hjälp.
Per! Du är en person som är generös med känslor och engagemang – det
vet vi alla – omtänksam och omhändertagande. Du har många järn i elden.
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Jag skulle vilja säga: Tack för ett engagerat och framgångsrikt fackligt arbete!
Kom fram och ta emot kongressens stående ovationer för ditt arbete!
Tack så jättemycket!
***
Per Bardh, avgående avtalssekreterare: Tack så hemskt mycket, Kålle! Du
snodde inledningen på mitt tack. Men jag tänkte ändå ta upp den frågan.
Det är precis som Kålle sa. Jag hade haft en massa sommarjobb och hade
turen att väldigt snabbt efter sista sommaren få ett fast jobb, första fasta
jobb – så är det inte för många ungdomar. Men jag hade turen och fick det.
Jag hade också turen – eller det fanns den styrka som facket kan skapa
– att vi hade en fackligt lokal aktiv klubb på företaget. De och i synnerhet
Rune Axelsson såg till att ingen kom undan, att ingen slapp frågan om att
vara med i facket.
Det tror jag fortfarande att vi har mycket att lära av. Vi måste fortsätta att
ha samtalet och diskussionen, söka upp den som kommer ny på arbetsplatsen, ung eller gammal. Jag är övertygad om att de allra flesta vill vara med.
Sedan tänkte jag ta upp en andra del, som kanske är en uppmaning till
er allihop men också till styrelsen, ledningen och ytterst till Torbjörn.
När jag för fyra år sedan tackade er för att jag fick uppdraget att vara
avtalssekreterare nämnde jag en viktig faktor som jag tror att vi måste ha
med oss. Vi var då i ruset av en avtalsrörelse från 2007 som jag upplevde
som oerhört framgångsrik. Vi hade, som en del kanske skulle kalla det, gett
arbetsgivarna ett riktigt däng.
Jag sa då så här: Den enighet och den sammanhållning som vi kunde visa
upp i avtalsrörelsen 2007 avgör om vi är framgångsrika eller inte. Där har
vi ett gemensamt ansvar. Det är alltid solidariteten och sammanhållningen
som i slutändan avgör utfallet. Om vi så mycket som visar en enda spricka
i muren vet vi att det är där som anfallet kommer.
Min erfarenhet – och jag hoppas allas erfarenhet – är att vi har ett gemensamt ansvar för att hålla ihop, att vi aldrig visar något om vi har diskussioner internt. Styrkan hos oss är att om vi håller ihop kommer vi att
nå väldigt långt med våra krav och våra mål.
Det handlar om våra löner och villkor på arbetsplatserna men också de
frågor som Kålle tog upp. Det handlar om att förändra synen på arbetsmiljöfrågor och liknande.
Ett tack och en uppmaning från mig tack: Håll ihop!
***
Karl-Petter Thorwaldsson, LOs nya ordförande: Det började med ilskan över
brister i duscharna i tjejernas omklädningsrum på Alfa Laval. Du gick runt
med en protestlista. Alla tjejer skrev på, och personalchefen fick namnunderskrifterna. Han tyckte inte att det behövdes någon dusch för tjejerna,
för de skulle ju ändå hem till barnen.
Så småningom fick personalchefen ge sig. Det blev en dusch, och Ulla
blev fackligt aktiv. Personalchefen fick känna på den obändiga kraft som
är Ullas. Jag tror att ni alla har mött den under åren.
Det var början på ett mycket långt fackligt engagemang som många kan
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känna igen sig i. Det börjar i ilskan över det som har hänt, här och nu på
arbetsplatsen. Därifrån växer insikten om att förändring kan vara bra och
åstadkommas om man gör det tillsammans.
Där föds engagemanget som leder till uppdraget, uppdraget som visar
att det faktiskt går att förändra. Förtroendet växer från arbetskamrater och
medlemmar. Ur förtroendet kommer nya uppdrag – och så slutar man som
LOs vice ordförande.
Det är svensk fackföreningsrörelses styrka, att engagemanget kommer
ur de egna upplevelserna och erfarenheterna. Det tycker jag att Ulla kanske
mer än någon annan visar.
Ulla! Det är jättekul att få ha varit aktiv så länge tillsammans med dig.
Jag ska berätta lite om vad du gjort.
Det har kommit ut bok av Kristian Lundberg som heter Yarden. Det är
en chockerande bok om hur ett modernt arbetsliv ser ut. Det har gått att
lyssna på den i P1 under våren. Så här säger Christan Lundberg i Yarden:
”Efter en knapp vecka blir jag utkastad, då jag uppenbarligen inte kan hålla
det tempo som de kräver av sina anställda i lagerlokalen. Truckar, paket
som ska sorteras, lastbilar som hämtar och lämnar. Kroppen värker som
den aldrig gjort. Jag ber att få ett par handskar, då kanterna på vissa paket
skär i handflatorna. Förmannen säger att det är arbetsgivarens sak att hålla
mig med sådana. Efter tredje dagen utan handskar får jag ett begagnat par
av en arbetskamrat. Han säger: De behandlar en som ett djur.”
Det är en skildring av en svensk arbetsplats 2009.
Just nu ser vi hur arbetsmiljön försämras på många svenska arbetsplatser.
Problemen med damm, kemikalier och buller kommer tillbaka. Det är ett
resultat av att arbetsmiljöarbetet nedrustas.
Det pågår ett systemskifte inom arbetsmiljöområdet. Men det är Ulla
som har stått i spetsen för motståndet.
Kanske är arbetsmiljön det område där klasskillnaderna blir som tydligast. Människor går till sitt arbete för att bidra till produktion och tillväxt,
och så blir de sjuka och skadade!
Den likgiltighet som finns från många arbetsgivare och i dag också från
ansvariga politiker gör oss ilskna och upprörda. Ur det föds klasskänslan, den
klasskänsla som bygger på att vi delar varandras vardag, vet att vi behöver
varandra och att det är bara tillsammans som vi kan förändra.
Det är en känsla och insikt som du ofta har gett uttryck för, Ulla. Alla
människors lika värde är grundbulten i den fackliga idén och ideologin. Den
idén är universell. Den omfattar alla.
Du har lett LOs arbete mot diskriminering på grund av kön, sexuell
läggning, funktionshinder och andra orsaker. För många är rätten att få
vara den man är det största frigörelseprojektet, att bli accepterad utan att
bli ifrågasatt.
Det är i dag en självklarhet för fackföreningsrörelsen, men så har det ju
inte alltid varit, Ulla. Du har satt de frågorna på dagordningen, drivit dem
stenhårt och därmed för alltid införlivat dem i vårt arbete.
Det är en riktig pionjärgärning du har gjort, Ulla! Du har fått oss alla
andra att förstå hur viktiga de frågorna är. Det ska du ha ett stort tack för!
För mig som ABF-ordförande – inte så länge till, dock – har ditt enga-
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gemang för de fackliga studierna varit en källa till inspiration. När jag blev
vald till ordförande i ABF blev Ulla vice ordförande. Det var LOs plats att
vara vice ordförande i ABF. Vi har delat ett styrelsearbete där i många år.
Jag kan säga till er alla som inte har förstått vidden av hur mycket Ulla
ställer upp: Inte en enda gång under alla år som jag var ordförande i ABF
och Ulla var vice ordförande och jag bad Ulla att hoppa in för mig som ordförande – det är mycket helgarbete i ABF, och ibland blir det så att man inte
kan åka – tackade Ulla nej, trots att jag vet att hennes kalender har varit
förfärlig full. Hon ställde upp varenda gång.
Du blev LOs vice ordförande år 2000. Du började ditt fackliga engagemang 25 år tidigare, i verkstadsklubben på Alfa Laval. År 1978 blev du anställd på Metall som den första kvinnliga ombudsmannen. Tänk att Ulla
var den första kvinnliga ombudsmannen!
Och dessutom – kan ni tänka er – var den första kvinnliga ombudsmannen 24 år gammal när hon började som ombudsman. Det har varit tufft, har
jag förstått. År 1990 blev du biträdande avtalssekreterare på Metall och tre
år senare förbundssekreterare. Du var ofta ensam kvinna i en total manlig
dominans – pionjär och föregångare här också.
Jag har en känsla av att du har en förhoppning – krav skulle du nog säga
– på mig och den nya ledningen. Det är att ditt pionjärarbete ska fullföljas.
En sak är säker: Vi skulle faktiskt aldrig våga göra något annat!
Jag är ganska övertygad om att om vi skulle göra på något annat sätt
kommer du och tar tillbaka skrivbordet.
Det finns ingen som personifierar svensk fackföreningsrörelse bättre än
Ulla: kraftfull, färgstark, vardagsnära, visionär och outtröttlig – det finns
de som till och med säger Duracellkanin.
Jag har ofta haft en roll på kongresser tillsammans med Ulla. När man
sitter på kongressen sitter man i rampljuset, och det är enormt påfrestande.
Jag har alltid suttit bakom med Ulla, och vi har varit så fnittriga. Om ni
anar hur mycket jag har fnittrat ihop med Ulla under åren! Tyvärr hade vi
också en annan läggning tillsammans: Vi älskar smågodis samtidigt som vi
fnittrar. Det märks i vart fall på mig.
Det är så vi vill att vår fackförening ska vara – man börjar ett engagemang, man för ett förtroende, och man slutar som LOs vice ordförande.
Nu ska vi fortsätta att arbeta tillsammans med de frågor som jag nyss sa
att du ska fortsätta att arbeta med på LO. Det kommer att bli jättekul att
ha dig på LO. Och jag vet att om vi inte gör någorlunda som du tycker tar
du tillbaka skrivbordet.
Kom upp nu, Ulla, och ta emot kongressens stående ovationer!
***
Ulla Lindqvist, avgående vice ordförande: Tack så hemskt mycket! Om jag nu
börjar gråta så är det inte för att jag är ledsen. Kålle glömde säga att vi har
en tendens att gråta också, han och jag, när vi sitter på kongresser.
Jag vill börja med att verkligen tacka för kongressen. Jag tycker att det
har varit en jättefin kongress, med fin stämning. Alla ni som har varit uppe
i talarstolen har varit så glada, ödmjuka och vänliga mot varandra. Det är
precis den känslan vi ska ha.
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Och så har vi ju valt en ny ledning som är superbra. Ni är kloka, har vi
hört på era samtal och när ni stått här och pratat, och ni har mycket idéer.
Jag är övertygad om att det kommer att bli jättebra.
Ni är också väldigt vackra. Jag sa det när jag gick förbi er i går, att ni är
så vackra ihop. Ni lyser som värme. Det känns jättebra, och det kommer att
bli väldigt bra i framtiden.
Det är några frågor som jag skulle vilja skicka med er allihop som jag
tycker är så viktiga och som Kålle också har sagt att jag har jobbat med.
Det ena är just arbetsmiljön. Det är en fråga som kanske inte ger så
mycket rubriker, men det är en så oerhört viktig fråga, om man tänker på
alla människor som dör i arbetet, alla som går till jobbet, gör sitt bästa, satsar allt och belönas med att man får värk i axlar, får skador och mår dåligt.
Jag har en dikt som jag alltid brukar ha med mig och som jag tycker passar så bra på det här med arbetsmiljö. Första gången jag hade den var 1988,
tror jag, när vi hade en stor konferens om belastningsskador och hade gjort
en stor undersökning som visade att det var väldigt mycket belastningsskador bland kvinnor i industrin.
Jag tänkte att ni ska få den dikten. Det är inte jag som har skrivit den,
utan det är Stig Sjödin. Ta med er den när ni tänker på arbetsmiljö!
”Motsträvigt och med hjärtat fyllt av trots
erkänner jag detta;
det var inte sotet, dammet, smutsen,
inte heller hemgången med musklerna
skälvande i kramp och ögat urgröpt
av nätters vaka,
inte heller valkarna,
som var förnedring.
Nej, det var den osynliga nåden
att få slita ut sig,
den stora favören att få välja,
där val ej fanns.”
En annan fråga som jag också tycker är oerhört viktig och som jag vet att
ni alla har i era hjärtan är allas lika värde och rätt. Det är vår grundvärdering.
Det vet jag att alla här har i hjärtat. Släpp ut det i alla frågor ni diskuterar!
Utgå från allas lika värde och rätt!
En tredje fråga: Naturligtvis är jag övertygad om att jämställdheten kommer att vara som en röd tråd i all verksamhet. Det är viktigt, för jämställdhet är en sådan fråga att släpper man den lite grann är det väldigt lätt att
den blåser bort. Den måste man hålla i och alltid ha för ögonen, och det vet
jag att ni kommer att ha.
Jag vill verkligen tacka för min tid som vice ordförande och tacka för
det förtroende som jag har fått.
När jag började på Alfa Laval var jag väldigt blyg, och jag kan säga att
jag är det fortfarande. Jag är jätteblyg och tycker att det är hemskt att stå
så här, måste jag säga.
Jag kunde aldrig tänka mig att jag skulle få ett sådant förtroende och
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få sådana uppdrag som jag har fått. Det har verkligen varit helt underbart,
att få vara med om det och få utvecklas. Det är så stimulerande att få jobba
med något som man verkligen tror på och tycker är viktigt. Det är något
som man unnar alla, att de verkligen skulle få göra det.
Jag har fått ett otroligt fint liv på grund av att jag har fått det förtroendet
och har fått jobba med det som jag verkligen tycker är roligt.
Jag träffar mycket människor och har varit i många sammanhang. Då
måste jag säga ärligt att jag inte riktigt tycker om alla sammanhang. Strikta
sammanhang, när man träffar arbetsgivare eller går på mingel, är absolut
det värsta jag vet.
Då känner jag mig ungefär som man brukar säga när man är väldigt
opraktisk, att man har tummen mitt i munnen – nej, mitt i handen, fast
man kanske kan ha tummen mitt i munnen också.
När det gäller representation och strikta sammanhang, då är jag väldigt
mycket tummen mitt i handen.
Men det som verkligen har gjort att jag har fått näring och har tyckt att det
har varit så roligt är när jag har varit ute i landet på olika arbetsplatser. Jag har
varit runt mycket under de år som jag har varit aktiv, och jag har alltid mött så
mycket värme. Jag har mött så mycket engagemang och så mycket kompetens.
Det kan vara när man kommer ut på ett äldreboende och träffar undersköterskor där som visar runt, berättar om sitt jobb och tar sig tid, trots att
man vet att det är så pressat och så mycket stress. De tar sig tid och berättar,
och man ser hur väldigt ömsint och fint de jobbar gentemot dem som bor där.
Det kan också vara när man kommer ut på en industri och går runt. Den
man går runt med, som jobbar där, kan berätta om hela produktionen och
har stor kompetens och ett sådant engagemang.
Det kan vara som när jag var i Göteborg och skulle åka lok – och inte
höll på att komma upp när jag skulle klättra uppför trappan, eftersom jag är
så kort – och fick sitta och prata med lokföraren om arbetssituationen där.
Nyligen var jag hos Hotell och Restaurang, som hade samlat alla klubbordförande. Jag fick träffa dem, och det syntes verkligen hur det ser ut när
det gäller förtroendevalda. Det var unga, det var människor med utländsk
bakgrund, och det var äldre, och alla var så engagerade.
När man åker ut till Transport kan jag säga att man alltid är lite nervös, för
då kan man få lite skäll. Jag åkte till Göteborg och träffade Transports förtroendevalda där. Vi hade jättemycket diskussioner, och de sa: Nu ska LO göra
si och så, vi tycker att LO ska göra så – det var väldigt befogade saker. När de
sedan sa ”Hoppas att du kommer igen”, då blir man alldeles varm inombords.
Nu är jag väldigt glad att jag ska få fortsätta att vara på LO och jobba med
det jag tycker är så viktigt, att vi bekämpar främlingsfientlighet och rasism.
Tack ska ni ha förtroendet! Vi syns i kampen mot rasismen!
***
Karl-Petter Thorwaldsson, LOs nya ordförande: Fredrik Sterky, Herman Lindqvist, Arvid Thorberg, Edvard Johanson, Albert Forslund, August Lindberg,
Gunnar Andersson, Axel Strand, Arne Geijer, Gunnar Nilsson, Stig Malm,
Karl Bertil Jonsson och så Wanja Lundby-Wedin – efter tolv män som ordförande i LO blev det äntligen en kvinna. Det blev du, Wanja.
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Det var banbrytande, och din insats, Wanja, har varit banbrytande. Jag
har lyssnat på några av dem som känner dig och har arbetat med dig under
de här åren.
”Wanja står pall när det blåser. Det uppskattar jag. Hon förde med sig en
egen stil. Hon uppmärksammade nya grupper och frågor. Med engagemang
förde in EU-frågorna i LO.”
Göran Person, tidigare ordförande för Socialdemokraterna
”Wanja är mycket lyhörd. Hon har varit inriktad på att hitta kreativa lösningar. Fokus har varit att nå konkreta resultat snarare än att söka problem.
Wanja har en lyssnande och konstruktiv ledarstil.”
Ella Niia, Hotell och Restaurang Facket
”Wanja och jag företräder olika intressen. Men vi kunde alltid mötas i sökandet efter lösningar. För mig personifierar hon LO när det är som bäst,
engagerat, konstruktivt och ansvarstagande.”
Ebba Lindsö, tidigare vd på Svenskt Näringsliv
”När jag var ordförande för SSU drev vi hårt frågan att S skulle bredda sin
jämlikhetsanalys att bli feministiskt. Wanja betydde otroligt mycket för att
Socialdemokraterna vågade ta det steget, både som klok person och som uttalad feminist och facklig ledare.”
Mikael Damberg, gruppledare i riksdagen för Socialdemokraterna och före detta
förbundsordförande för SSU
”Hon är en outtröttlig ordförande som står för att upprätthålla ett starkt,
samlat LO. Hon är påläst, ser möjligheter att lösa svåra fackliga frågor. Hon
är positiv i sitt synsätt. Hon står upp för fattade beslut, vågar utmana det
kända och okända. Wanja är en kvinna att lita på, är osjälvisk, har en hög
integritet och medvetenhet. Vi utvecklade vårt sätt, vår strategi som enhetschefer på Kommunal för att nå önskvärda resultat för medlemmarna.
Det var både kamp, skratt och ibland tårar. Hela Wanjas person är som en
blomstrande äng där alla blommor är lika mycket värda och har något att
bidra med för att bilda en stark helhet.”
Ylva Thörn, före detta ordförande för Kommunal
”Hon är mycket receptiv och fattar verkligen fort och begriper relevansen
i presentationen och vilka de politiska slutsatserna är. Hon är ivrig, ofta så
ivrig att hon tar över presentationen för att publiken ska förstå vad föreläsaren menar. Wanja är antagligen den bästa chefsekonom LO aldrig har haft.”
Dan Andersson
”Wanja visade ett stort engagemang i kampen mot ungdomsarbetslösheten.
Hennes tydliga ställningstagande mot rasism och främlingsfientlighet inspirerade många SSUare. Tillsammans jobbade vi för att öka den politiska
delaktigheten hos dem som läser yrkesförberedande program på gymnasiet.”
Ardalan Shekarabi, tidigare SSU-ordförande

606 |

Ko n g r e ss p r oto k oll – L O s 2 7 e o r d i n a r i e k o n g r e ss 2 0 1 2

”Wanja är en väldigt snäll och varm person. När jag började som förbundsordförande fick hon mig att känna mig välkommen och trygg i LO-styrelsen.
Men hon är inte bara omtänksam och snäll utan också jäkligt tydlig. När
saker och ting ställs på sin spets vet hon vad hon ska leverera. LO är en federation som vi ska hålla ihop. Men Wanja har alltid varit noga med att det
aldrig sker på bekostnad av respekten för LO som organisation.”
Stefan Löfven, partiordförande
”Hon stod upp för min och Aftonbladets oberoende journalistik, även då
vi kritiserade facket eller socialdemokratin. Wanja och jag delar också ett
intresse för de existentiella frågorna och ägnade våra frukostsamtal åt allt
från Gud till Göran Person, vilket inte är samma sak.”
Helle Klein, före detta chefredaktör på Aftonbladet, nu i tankesmedjan Seglora
”Wanja har utan tvekan som första kvinna på ordförandeposten i LO starkt
påverkat organisationen. Jämställdhetsfrågor och strukturell diskriminering,
frågor om människors lika värde och rätt, hbt-frågor och rätten till heltid
har drivits mycket mera konsekvent under hennes ledarskap.”
Sture Nordh, före detta TCO-ordförande.
Efter den här uppräkningen kan jag säga: För en nybliven ordförande är
detta uppfordrande. Hur bär man sig åt för att få sådana efterord? Hur ska
det vara möjligt att komma ens i närheten av detta?
År 1972, Wanja, klev du in i facket för första gången. Då såg samhället
helt annorlunda ut. Jag brukar säga att optimismen och framtidstron är din
generations signum. Samhället blev bättre, och det kunde bara bli bättre. Det
fanns en anda av att det mesta gick att förändra och att det gick att påverka.
Bara för att påminna oss: År 1972 var året då barnomsorgsutredningen
lade fram sitt betänkande. 16 procent av alla barn hade då plats i förskola.
Hälften av alla kvinnor med småbarn arbetade. Det var två år före föräldraförsäkringens införande, fyra år före MBL. Det var före oljekrisen, som
bidrog till att bryta den tidigare optimismen. Vietnamkriget pågick, och
vid julen höll Olof Palme sitt berömda tal. Det fanns mycket att kämpa för
att förändra.
Det har du och alla de som har varit fackliga aktiva under den här tiden
i hög grad bidragit till. Wanja! Samhället har blivit bättre.
28 år senare valdes du till LOs ordförande. Då hade tiden, tidsandan och
samhällsklimatet förändrats. Du tog över i ett nytt samhällsklimat, Wanja.
Utmaningarna var annorlunda, och förändringarna blåste inte alltid i rätt
riktning.
Under din tid, Wanja, har du gjort LO till en feministisk organisation.
Du var en blåslampa på det socialdemokratiska partiet. Klass och kön var
epokgörande för LO.
Både jag och Wanja sitter med i socialdemokratiska partiets programkommission, och vi hade möte i torsdags. Wanja tyckte att hon var tvungen
att förbereda LO-kongressen, men jag åkte dit. Då pratade vi om när partiet
blev en feministisk organisation. Det var vid förra partiprogramsrevisionen.
Då berättade en av dem som var med och gjorde den revisionen att om det
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inte hade varit för det arbete som Wanja gjorde i partiet, för tio år sedan
när vi blev ett feministiskt parti, hade inte Socialdemokraterna ändrat sig
vid det tillfället.
Fem avtalsrörelser har genomförts under din tid som LO-ordförande.
Med samordning som vapen har reallönerna höjts och kvinnolönerna prioriterats. Det europeiska samarbetet har stått högt på dagordningen.
Facken i många länder har pressats tillbaka. Det gemensamma arbetet
för att hävda löntagarnas intresse är nödvändigt. Du har varit en viktig
drivkraft, inspiratör och ledare i detta arbete, inte minst under dina fyra år
som ordförande för EFS.
Ditt internationella engagemang är stort och har inte bara omfattat EU.
Den kinesiska fackföreningsrörelsen har besökts för första gången. Kränkningar av fackliga och mänskliga rättigheter har kritiserats.
Tillsammans med Ulla har du drivit arbetet mot diskriminering på grund
av kön, klass och etnicitet. Utifrån fackets självklara utgångspunkt – alla
människors lika värde – drevs kampanjen ”Lika värde lika rätt”.
Du har drivit det socialdemokratiska partiets ställningstagande för att
öka tryggheten. Plusjobben är ett exempel på vad du har drivit på.
Under de senaste åren har LO bjudit motstånd mot regeringens försämringar av a-kassan och sjukförsäkringen. En borgerlig regerings nedmontering av trygghetssystemen har inte gått att stoppa. Nu ser vi konsekvenserna.
Sverige halkar ned i välståndsligan, och opinionen börjar svänga.
Vi är mitt i den europeiska finanskrisens efterdyningar. Orosmolnen
tornar upp sig. Nu diskuterar vi stimulanser och tillväxtpaket. Det har LO
drivit, här hemma och i Europasamarbetet.
Opinionsbildningen, Wanja, börjar bära frukt. Alla här inne har inte sett
det. Vi har inte hunnit visa alla de siffror vi har fått när vi har besökt och
undersökt – jag fick se det förra veckan – om hur förtroendet nu är på väg
upp för fackföreningar och fackföreningsarbete i Sverige.
Det har varit svårt att hålla uppe organisationsgraden. Vi vet – vi pratade
om det i går – att det är de borgerliga partiernas medvetna strategi och politik.
Nu ser vi hur medlemstappet faktiskt har planat ut. Snart ska vi se en
medlemsuppgång, och snart ska vi se att det blir mer rätt att vara med i
facket igen.
Jag vill säga några personliga saker som jag hämtar ur hjärtat, Wanja.
Det är många här inne som inte känner till att vi under många år har haft
en mycket nära relation.
Under några år på 1990-talet lämnade jag det fackliga arbetet, mellan
1995 och 1999, och jobbade mer politiskt. Men jag kände mig inte riktigt
hemma – inte för att jag inte gillar att jobba politiskt, för det gör jag, men
jag saknade lite av den folkrörelsegemenskap som vi har i fackföreningen.
Jag blev väldigt stolt när jag 1999 fick komma till IF Metall och bli ombudsman och ha ansvar för facklig-politisk samverkan.
Alldeles därefter fick jag en fråga av Göran Persson om ett annat uppdrag,
att komma tillbaka till politiken. Det var väldigt lockande, men jag kände
att jag hade tagit steget och kände att jag behövde ett råd.
Den person som det föll sig helt naturligt att fråga om råd var Wanja, som
alltid har varit en fantastiskt god kamrat. Jag ringde Wanja. Wanja förstod
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läget. Hon vet också att när man blir kallad ska man egentligen säga ja – jag
vet det. Men jag kände ändå inte för det. Då sa Wanja till mig: Karl-Petter,
jag tror nog att det finns en plats för dig i svensk fackföreningsrörelse också
i framtiden.
Jag valde då – och det är jag väldigt glad för i dag – att stanna.
Efter det har Wanja och jag träffats regelbundet. Vi har hållit det lite
hemligt. Vi har träffats framförallt hemma hos Wanja och Lennart och ätit
frukost ihop – en mycket trevlig tradition.
I början var vi så hemliga – det skäms jag kanske lite för i dag – att vi
skickade i väg Lennart hemifrån och han fick gå ut och sätta sig på kafé
fast det var halv sju på morgonen.
I alla de samtalen, som har handlat om allt mellan himmel och jord, har
du alltid varit otroligt konstruktiv, otroligt glad – i svåra tider och i roliga
tider.
Men när jag blev framplockad av IF Metall att bli nominerad som ordförande i LO, då avbröts kontakten och vi blev mer långt ifrån varandra,
eftersom det fanns flera kandidater. Då var Wanja mycket tydlig med att
hon inte kan ställning mellan olika kandidater.
Jag tyckte att det var en stor respekt för LO och den framtida LO-ledningen. Det senaste halvåret har vi alltså glidit ifrån varandra lite. Men dagarna
efter att valberedningen hade lagt fram sitt enhälliga förslag pratade jag
med Wanja, och så gjorde vi en av de härligaste kvällar som jag har upplevt.
Det var förra söndagen. För att ingen skulle veta om det träffades vi på
LO-borgen halv nio på kvällen. Sedan gick vi runt där, och Wanja visade
mig LO-borgens alla hemliga utrymmen.
Vi höll faktiskt på fram till halv tolv. Halva tiden gick vi där båda två
med gråten i halsen, för vi visste att det för Wanja var ett farväl. Som Wanja
sms:ade mig var det både ett farväl och ett välkommen.
Wanja! Du är en fantastisk kamrat. Du är fantastiskt drivande. Den som
misstar sig att du inte vill få igenom dina idéer har inte förstått Wanja
Lundby-Wedin. Du har ett enormt driv.
Tänk på allt det som vi har arbetat med i svensk fackföreningsrörelse
under de 18 sista åren, då du har suttit i LOs ledning! Tänk, i 18 år har Wanja
suttit i LOs ledning! Vet ni hur länge det är?
Det sätter stor färg på en organisation. Nu när jag och Wanja träffas här
bakom och vi tar en kopp kaffe ger vi varandra en supportkram ibland – jag
är orolig och nervös för att komma fram och ställa mig att tala i talarstolen, och Wanja är naturligtvis orolig och nervös för att hon ska göra något
annat i livet.
Men nu är det din tur, Wanja, att komma upp här.
Vi har länge funderat på vilken gåva vi ska ge dig. Det är inte så enkelt.
Wanja tillhör den stam som många av oss tillhör och tycker att avtackningar
och gåvor egentligen är mest för de borgerliga.
Jag kan säga redan nu: Wanja vill ha sin avtackning när hon går i pension
i oktober, så den officiella avtackningen är den 11 oktober.
Men här på morgonen har vi bestämt att helt fräckt döpa din officiella
avtackning den 11 oktober till Wanjadagen. Då ska du, Wanja, ha ett stort
seminarium om den svenska modellen, och då ska en bok presenteras. Det
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vet du redan. Vi döper dagen till Wanjadagen, och vi presenterar en bok om
den svenska modellen.
Men vi gjorde en sak till. Ni hörde i går att vi pratade om jämställdhet i
fackföreningsrörelsen. Wanja har ju varit en pionjär på jämställdhetsområdet och jobbat med jämställdhet ända sedan hon blev fackligt aktiv.
Jag tror att Wanja har varit orolig över att det är svårt att få fackföreningar att gå i jämställd riktning. Det är tungarbetat att få facken att bli mer
jämställda.
Jag vet att det är mitt och den nya LO-ledningens ansvar. Det är alltid
de som är valda som bär ansvaret för utvecklingen. Jag vet att det är så och
ska inte på något sätt ducka för det ansvaret. Jag tänker försöka göra så gott
jag kan. Men det innebär inte att man inte kan ta hjälp.
Vi bestämde helt fräckt i morse att vi som andra present till dig startar
något vi kallar Wanjaakademi – det tycker jag låter så vackert också – och
får använda din kompetens på det här området, Wanja, att vi får ta hjälp
och råd av dig och får använda dig som inspiratör runt om i landet.
Egentligen är vår present till Wanja en present till LO – det är det bästa
sättet att ge presenter! Vi tänker helt enkelt – på nätet, i studiecirklar, på
föreläsningar, i fackföreningar och i övriga folkrörelser runt om i landet –
starta ett arbete där Wanja med sin enorma erfarenhet av jämställdhetsarbete får driva på för att vi ska ta stegen för att bli en feministisk, jämställd
facklig organisation.
Välkommen upp att ta emot gåvan och folkets jubel, Wanja!
***
Wanja Lundby-Wedin, avgående LO-ordförande: Tack så mycket! Det var rätt
mycket fina ord, eller hur? Det är inte så lätt att bara ta emot allt det. Men
jag tror nog att jag får de där orden sedan, så kan jag sitta och gotta mig lite
och tänka: Sa han så, vad härligt!
Det jag tänker mest, när jag står här nu, är att jag har fått en otrolig förmån – nu är jag så där gråtmild som jag bara blir ibland – med alla dessa år
av fackligt arbete.
År 1972 var det första fackliga uppdraget som kontaktombud på Danderyds sjukhus, under de senaste 18 åren har jag varit här på LO, och däremellan
har jag varit fackligt aktiv på Danderyds sjukhus, ombudsman i Stockholm,
ombudsman på förbundsexpeditionen.
Det har varit fantastiska år. Jag brukar säga om mina år på LO att det
har varit år när jag har lärt mig något nytt varje dag. Det är sant! Jag har
lärt mig något varje dag. Det är en otrolig förmån.
Tänk när vi kämpade för att våra medlemmar skulle ha rätt till kompetensutveckling och livslångt lärande, och så för man en förmån att lära sig
något nytt varje dag.
Men det förpliktigar också, när man lär sig det nya, att verkligen kunna
omsätta det i praktisk handling. Det är inte alltid man lyckas med det, men
jag har försökt att göra mitt allra bästa.
Innan jag säger något mer om det vill jag säga: När jag valdes för tolv år
sedan var det väldigt omtumlande. Det var omtumlande att komma till LO
som vice ordförande.
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Jag vill säga det först till er. Jag ska tacka kongressen jag också. Det har
varit en fantastisk kongress, tycker jag. Ni har varit helt otroliga, trots att
vi har fått kämpa en halv natt.
Jag vill också säga välkommen till den nya ledningen, välkommen till
den organisation som jag för alltid kommer att bära i mitt hjärta.
Ni kommer att göra det här jättebra. Och jag är övertygad om att ni
kände när ni valdes – och redan har känt – samma sak som jag kände när
jag kom hit för 18 år sedan. Det ska jag säga: Ni kommer inte att behöva
oroa er för vad ni ska göra.
Jag trodde att jag hade jobbat hårt hela mitt liv, som lokalombudsman
och som ombudsman på förbundsexpedition. Och så kom jag hit. Jag minns
känslan, för det var som en virvelvind sög tag i mig, och sedan var det bara
upptaget.
Det var inte så att jag inte hade tid att tänka strategiska tankar, för det
såg man väl till att få. Men det var hela tiden något nytt och hela tiden ett
väldigt sug utifrån: Kom hit! Tala där! Vad tycker du om den saken? Kan
inte vi få vara med? Kan vi få komma till dig? Hela tiden är det så, för LO
är en stor och viktig organisation – det är så det är.
Jag tror att ni redan har känt av det. Tänk bara på första presskonferensen! Jag kan avslöja vad Kålle sa: Jag är van att vara ABF-ordförande och blir
jätteglad när man fixar en presskonferens och det sitter två stycken – och
så kom jag in här, och hela salen var full, Wanja!
Precis så är det! Det finns ett starkt intresse, och det gäller att ta vara på
det. Vi ska kämpa för medlemmarnas bästa hela tiden. Det är mitt bästa
råd till er.
Om jag ska börja prata och tänka bakåt kommer jag bara att förlora mig
i det och bli lite gråtmild, så jag tänkte göra så att jag ska prata lite till er
nu i mitt tacktal.
LO är den absolut viktigaste organisationen i Sverige, och ni har fått uppdraget att förvalta det och sitta i ledningen. Men tro aldrig är att ni är utvalda!
För några är ni utvalda. För några är ni de viktigaste i världen. Du sa det i
går när du valdes, Kålle, och nu blir jag nästan lite gråtig. Vissa gånger önskar
man att ens föräldrar hade fått leva – tänk om de hade varit här!
Mina föräldrar är det. Min mamma och hennes man, Ingrid och Ernst,
sitter där. Och min pappa Bosse sitter där. Och de var här också när jag valdes.
Lilla Molly, som ni har sett i mitt knä och som nu sitter på min plats, var
här på förra kongressen. Då var hon tio dagar gammal. Hon var den yngsta
som hade fått ett åhörarkort till LO-kongressen. Nu är hon här med sin lillebror som är ett halvår, och sin mamma, min dotter. Min son hade tyvärr
inte möjlighet att komma med sina barn, för han jobbar för stunden som
snickare, och det gick inte att ta ledigt från det jobbet.
Jag har syskon och syskonbarn, och de tycker att det är stort att jag har
varit LOs ordförande. Jag är för dem utvald – jag vet det. Och ni är utvald
för mig – vi har det! Men känn er aldrig utvalda för att ni har kommit till
LOs ledning!
Tro inte, Karl-Petter eller någon av er andra, att det var därför att ni var
de allra bästa och att det inte fanns någon annan, att ni var bäst och därför
fick uppdraget!
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Man blir väldigt upphöjd, och det kommer människor till er som klappar er på axlarna och säger att ni är jättebra. Och till slut – om man tror
att man fick uppdraget för att det är just jag – då riskerar man att inte stå
där med fötterna på backen, utan man lättar lite, sträcker upp näsan lite i
vädret och tänker: Ja, fan, det är nog så. Jag var nog klokast av alla de som
var tillgängliga.
Så småningom börjar man dela ut råd och kanske en och annan order till
omgivningen – jag är så jäkla klok så jag gör det. Jag kan bäst och vet bäst.
Tro aldrig det! Ni blev valda därför att ni har lång facklig erfarenhet,
därför att ni är de personer som har fått förtroendet. Men det hade kunnat
vara någon annan.
Så har jag alltid tänkt: Det hade kunnat vara någon annan. Jag tror att
man ska tänka så – inte för att ringakta sin egen kunskap och sina egna erfarenheter, för de finns ju där.
Jag har känt mig stolt. Jag har känt mig trygg. Jag har känt min inre
kompass. Jag vet att jag kan, och jag vet att jag gör så gott jag kan. Jag vet
att det ibland inte räcker, utan man måste skaffa ny kunskap för att kunna
göra ännu bättre.
Men jag har aldrig känt att jag har fått uppdraget eftersom jag var bäst.
Det måste man bära med sig.
Jag fick ett förtroende, och ett förtroende kan man få, och ett förtroende
kan man få lämna ifrån sig. Det bestämmer medlemmarna, när man måste
lämna ifrån sig ett förtroende eller om man får behålla det.
Därför måste ni alltid hämta näring hos medlemmarna. Då tänker jag
på att ni ska hämta näring från de fjorton men framförallt att ni ska vara
ute och träffa förbundens medlemmar och göra som vi har gjort i Stora resan: lyssna mest.
Ibland ursäktar de sig när man kommer ut på en arbetsplats och säger:
Tyvärr, vi kunde inte samla folk i dag. Nej, det vet jag, säger jag. Ofta får
man säga: Nej, det vet jag, för det är så hårt och pressat i arbetslivet.
Men jag kommer inte för att de ska lyssna på mig, utan jag kommer för
att jag vill ha möjlighet – det vet ni som jag har träffat på arbetsplatser – att
gå runt och fråga: Hur är det här jobbet? Vad tycker du är bra? Vad tycker
du är dåligt? Hur är det med arbetsmiljön? Hur har det utvecklats?
Lär! När man lär av medlemmarnas jobb får man näring till förtroendet,
för det är det som ska bära. Det är ingenting annat som ska bära en facklig
förtroendevald än det förtroende som kommer direkt från medlemmarna.
Det måste var och en av oss komma ihåg. Och kommer vi inte ihåg det ska
man kanske se till att man lämnar förtroendet till någon annan.
Men ni kommer att komma ihåg det. Ni kommer att ha förtroendet. Jag
är övertygad om att ni kommer att bli en jättebra LO-ledning.
Det har hänt mycket under de här åren. I min väska här har jag lite grejer som jag vill lämna över. Under de år som jag har jobbat på LO har det
hänt mycket.
Innan jag kom till LO arbetade jag mycket med arbetsmiljöfrågor. Ni
minns arbetslivsfonden. Tänk, vad vi trodde att arbetslivsfonden skulle
åstadkomma revolution på arbetslivets områden i Sverige. Tänk alla de projekt som vi hade!
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Det var på väg till denna revolution, skulle jag vilja säga. Det hände
otroligt mycket med att förbättra både fysiska och psykiska brister i arbetsmiljön. Och det gällde inte minst arbetsorganisationen, Ulla, som du
har kämpat så för.
Men det blev inte så, för 90-talskrisen kom. Och liksom pang, så var arbetslivsfondens arbete nästan utraderat. Vi fick liksom inte riktigt tid. Det
var bara att arbeta med arbetslöshetens konsekvenser.
Det tror jag att man alltid ska komma ihåg. Även om vi har hög arbetslöshet får vi aldrig släppa greppet om utvecklingen i arbetslivet. Vi gör inte
de arbetslösa en tjänst genom att vända arbetslivet ryggen och titta på de
arbetslösa och ömka dem.
Om vi fortsätter att utveckla ett gott arbetsliv kommer vi att få ett arbetsliv som bromsar och utvecklas och fler får jobb.
Den här, Kålle, ska du få. Du kanske inte behöver ha den på ditt rum,
men jag har haft den liggande på mitt rum. Det står ”1995”, och så är det
arbetslivsfondens symbol. Den fick jag, för det var en budkavle som de fackliga representanterna i arbetslivsfonden hade.
Den fick jag när de hade haft sin avslutningskonferens. De kom upp till
mig och sa: Nu ska du ta ansvar för att ni fortsätter att jobba i arbetslivsfondens anda.
Jag gjorde det initialt på LO då, för jag hade ju ansvar för arbetsmiljöfrågor när jag var andre ordförande. Sedan kom Ulla, och bättre ersättare
kunde man väl nästan inte få.
Du ska komma ihåg att arbetsmiljöfrågorna i vid mening, dem får man
aldrig glömma bort.
Sedan var det det där med feminismen. Jag satt 1991 i en arbetsgrupp som
tog fram den första klass- och könsrapporten inför LOs kongress 1991. Det
var då vi kom på klass- och könstrappan: på första trappsteget LOs kvinnor,
på andra trappsteget TCOs kvinnor, på nästa trappsteg LOs män, på trappsteget därpå SACOs kvinnor, och sedan kom TCOs män och SACOs män.
Om man väver ihop alla faktorer i arbetslivet – och jag tror att man kan
ta varje enskild också: löner, möjlighet till utveckling, utbildning, arbetsmiljö
– så har vi den trappan. Klasstrappan blev inte längre intakt, för klasserna
blandade sig med varandra när man lade in både klass och kön.
Den trappan presenterade vi för den dåvarande LO-ledningen, som sa:
Nej, så där är det inte. Så där kan man inte presentera verkligheten.
Jag kommer ihåg att Dan Andersson fick komma ned till arbetsgruppen.
Han var någon sekreterare till en rapport som skulle vara till kongressen
1991. Han fick komma ned till oss i arbetsgruppen och försöka få oss att
ändra oss, på den dåvarande ledningens uppdrag.
Men vi sa: Vi ändrar oss inte. Den här klass- och könstrappan är ett
faktum.
Vi fick rätt. Vi fick trycka rapporten, fast den behandlades inte på kongressen. Men den låg i kongressväskorna, och sedan dess är klass- och könstrappan ett begrepp.
Sedan fortsatte vi att jobba med klass- och könsrapporter. Vi tog fram
den fackliga feminismen, som du säger. Vi bestämde oss för det 2000, att
vi är en feministisk organisation. Det var någon av herrarna som sa då: Det
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var nog bra det Wanja sa, men var det så bra för jämställdheten? Man förstod att i feminismen ligger något mer än jämställdhet. Där ligger makt.
Vi tog fram en handbok för jämställdhet i det fackliga arbetet, om facklig feminism. Den ska du ha. Du ska läsa den. Det handlar lite om hur man
gör en jämställdhetsplan, men framförallt gäller det det strategiska. Den
ska du ha, så den lägger jag här.
Men du ska få något mer. Det kanske är fräckt, för nu har vi bestämt
något som ni inte kan backa från, fast det inte är verkställt än. Ja, ni kan,
men det skulle vara väldigt anmärkningsvärt.
Vi har faktiskt tagit ett beslut om att organisationens utgångspunkt för
det fackliga arbetet ska präglas av en feministisk grundsyn.
Ja, ni kan ju hålla på med våra gamla instrument. Men ni kan också få ett
nytt instrument som förpliktigar för er och som sätter LO på kartan. Det
är att ni vartannat år ska presentera en rapport utgående från den fackliga
feminismen, där man tittar på löner, arbetsvillkor, fördelningen av hemarbete, föräldraförsäkringen och våldet mot kvinnor, alla de delarna. Vi håller
på att utveckla det nu, så jobbet är i full gång.
Vi har döpt det till Sveriges jämställdhetsbarometer. Det är bra, för då
kommer det inte att vara LOs jämställdhetsbarometer som de kan kicka
undan och säga: Vi har en annan. Här är Sveriges jämställdhetsbarometer,
kanske så där den 7–8 mars vartannat år ska den presenteras. Den ska presenteras nästa gång 2014. I lagom tid till nästa val presenterar LO sin första
jämställdhetsbarometer.
Det är ett verktyg som ni får av oss nu!
Med det har vi väl visat att vi inte trodde att vi skulle få en LO-ledning
som inte ville jobba med jämställdhet, utan vi trodde att vi skulle få en LOledning som tog detta med jämställdhet på allvar.
Sedan finns det en bok som jag tror har legat i kongressväskorna: Sju
fackliga betraktelser över den ekonomiska krisen. Det är sju fackliga kamrater
från Europa: Anna Rea, förbundssekreterare från Italien, Bernadette Ségol,
vår generalsekreterare i Europafacket som ni har träffat, Cándido Méndez,
som var ordförande i Europafacket före mig och är ordförande i en av våra
fackliga centralorganisationer i Spanien, François Chérèque, som är generalsekreterare i en av de franska, Harri Taliga från Estland, Jan Guz från
OPZZ i Polen och Roar Flåthen från Norge.
Det är sju fackliga ledare. Jag ger dem till dig, fast inte så att du får dem
som de är. Men de personerna och ytterligare några andra har lovat att de
ska vara dig behjälplig. Vi måste jobba på europeisk nivå – det går inte annat.
Vi måste ha ett bra nätverk med våra fackliga kamrater i Europa.
Det är inte så himla lätt för någon av er. Ni har jobbat lite med det på
branschnivå. Men att bara kliva rätt in i det är inte så himla enkelt.
Det här är första delen i en skriftserie som vi ska ge ut – jag hoppas att
ni vill fortsätta med det – kring fackliga EU-frågor. Men de här sju skrev
detta för att vi skulle göra en bok till den nya LO-ordföranden, och de vet
att i och med att de har skickat de här inläggen har de också förbundit sig
att ge det stöd som du kan behöva i det Europafackliga arbetet.
Jag har två gåvor kvar, så jag ska snart sluta – ni behöver inte vara oroliga.
Här har jag en t-shirt. Jag ska inte säga vilken storlek det är. Jo, XL står
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det. Det står: Får jag lyssna på dig? Resan mot framtidens fack börjar med
att lyssna.
Glöm inte den metod som vi har tagit fram i Stora resan! Jag tror att
den har burit frukt. I den undersökning som vi relaterar till är det fler unga
vuxna som säger: Ja, jag har fått frågan om jag vill gå med i facket. 70 procent av de unga vuxna som inte är med i facket säger: Jag kan tänka mig att
gå med i facket. Det har hänt någonting nu!
Sätt på dig den här och åk ut bland medlemmarna och lyssna, Kålle!
Glöm aldrig, aldrig organiseringsfrågorna!
Men det viktigaste av allt är den här kedjan av trä. Den fick jag av Helge
Hedbom. Han var arbetsmiljöansvarig i Kommunals avdelning i Dalarna.
Den är daterad den 2 februari 1995. När jag blev vald till andre ordförande
i LO kom den här i ett kuvert till LO med ett brev från Helge.
Han skrev: Jag hade börjat tälja den här. Men det är inte så himla lätt att
tälja en kedja av ett enda stycke trä. Den blev aldrig riktigt färdig. Men när
du, Wanja – jag var ju arbetsmiljöansvarig på förbundet, så jag kände Helge
väl – blev LOs andre ordförande, då fick jag inspiration. Och så gick jag ut
till snickarboden, ställde mig och gjorde klar den här.
Wanja! Den här ska du alltid ha på ditt skrivbord, för den här, Wanja
– och nu blir jag lite gråtmild – ska symbolisera att du ska hålla ihop LOs
förbund. Det ska du göra också, Kålle!
Ett stort tack ska ni alla ha! (Stående ovationer)
Jag ska bara säga en enda sak till. Jag ska tacka Ulla och Per – ni har varit
fantastiska att jobba ihop med – och alla övriga i LO-ledningen. Men just i
dag ett särskilt tack till Ulla och Per, för det är lite gråtmilt det också! Nu
fick jag er att sluta applådera också!
Tack än en gång, alla ni! Nu ska vi göra något annat tillsammans. Nu får
ni slå er ned, tror jag, och nu får Kålle ta över. Men nu gjorde jag precis som
Dan sa – jag tog över scenen. Men jag ska gå nu!
***
Karl-Petter Thorwaldsson, LOs nya ordförande: Det är inte lätt att sätta i gång
efter detta. Det är sant som Ulla sa innan. Nu står det i någon tidning att
jag är en stålman, så jag får väl försöka skärpa upp verksamheten.
Men jag och Ulla har suttit ihop på många kongresser, och så fort någon
har sagt något vackert brukar vi fälla en tår. Det värsta var på Malmökongressen. Då fanns det en devis som var ”Alla ska med – så enkelt är det”.
Varje någon sa det fällde vi en tår. Problemet var att i slutet av veckan sa
varenda talare det, så vi satt och grät de sista dagarna på kongressen. Men
nu ska jag försöka samla ihop mig.
Jag har några till att tacka. Men jag ska inte räkna upp en massa namn.
Risken är att man glömmer personer.
De första har vi redan tackat, för jag fick hjälp av en medlem från Handelsanställdas förbund att göra det. Det är de enda som jag är riktig avundsjuka på här inne i dag.
Kom upp på scenen, för nu ska vi tacka av presidiet! Jag tänker både på
ordförandena och på sekreterarna som ser till att protokollet skrivs.
Nu tackar vi dem med en jätteapplåd. Ni har gjort ett fantastiskt arbete!
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Sedan ska vi också applådera dem som har jobbat med kongressen.
Först och främst ska vi ge en varm applåd till det som kallas kongresskommittén. De har jobbat med kongressen i ett och ett halvt år. Vi ger dem
en applåd, så ska jag efteråt ge en blomma till kongresskommittén.
Vi som sitter här inne ser aldrig vilket liv och rörelse som är på gång här
bakom. Det är en massa grupper och utskott som är aktiva under kongressen.
Vi ger dem allihop – ingen nämnd och ingen glömd – en jättevarm applåd,
alla utskott och de som har jobbar här bakom för att se till att allt fungerar.
Vi fortsätter med de tolkar som har bistått oss med att översätta allt det
vi har sagt till våra internationella gäster. Ni kan tänka er hur det är att
tolka en sådan här kongress när alla står och pratar.
Ibland brukar de säga till mig: Du pratar så fort att jag håller på att bryta
fingrarna av mig – det var några dövtolkar en gång på första maj.
Vi tackar tolkarna för de internationella gästerna – tack så jättemycket!
Tredjen sist: Vi har fantastisk personal i LO, både centralt och regionalt,
som har sett till att hela den här kongressen rullar i allt från seminarier till
debatt och diskussioner, att vi har haft bra service och stöd och att alla har
fått rätt material vid rätt tid. En jätteapplåd till alla anställda både centralt
och regionalt – jättebra arbetat!
Näst sist ska vi tacka Programbolaget. Det är de som levererar tekniken
och även öppningsprogrammet i början, med alla de underbara ungdomar
som gjorde att det blev en väldigt bra start på kongressen. En stor applåd
också till Programbolaget som hjälper oss med de här kongresserna!
Allra sista: Vi är här i välskötta lokaler. Varje morgon vi kommer hit är
det lika välstädat. Det finns vatten, kaffe, bullar – alltid något som fungerar
i vårt vackra Folkets hus. En stor applåd och jättetack till all personal som
har hjälpt oss under de här dagarna!
Kongresskamrater! Jag måste säga: Vilken kongress! Vilken energi det har
varit från första till sista klubbslag. Glädje har ni utstrålat. Gott humör har
ni utstrålat. En fruktansvärd kämpalust känner jag när jag träffar er allihop.
Ni alla ombud, ni alla här inne, för debatterna, för inläggen, för tilläggsatt-satserna, för voteringarna, även om de har tagit lite lång tid – ett stort
tack allihop för en underbar kongress!
Jag kan ärligt erkänna att jag just nu är både uppfylld och helt utmattad
på en och samma gång. Det är en stark känsla. Wanja har pratat med mig
om det många gånger under sista veckan.
Man är jättelycklig. Kroppen är fylld av endorfiner. Man verkligen vill.
Jag har velat göra detta. Det är inget offer. Jag älskar att jobba i fackföreningsrörelsen, och jag tycker att det är jättekul att få vara ordförande i LO.
Men just nu har ändå alla intryck tagit på krafterna.
I går när jag pratade här på kongressen kände jag ett enormt stöd här i
salen. Jag kände att det är dags för oss allihop att ta oss an de stora frågorna
som ligger framför oss.
Jag kände faktiskt ett väldigt stöd för att sätta jobben högst upp på dagordningen. Kommer ni ihåg vad jag sa? ”Var och en har rätt till arbete, fritt
val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden samt
till skydd mot arbetslöshet.”
Jag kände i går att vi kan sätta de mänskliga rättigheternas artikel 23
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som allra viktigaste arbete för svensk fackföreningsrörelse under de kommande åren.
Vi har i dag tagit ett interimistiskt beslut – det första – och inte bara i
ledningen, utan med hjälp av den nya ledningen har vi också förankrat i
den styrelsen. Det kändes lite extra, för vi visste inte riktigt hur de skulle
reagera, men de reagerade positivt.
Vi har alltså bestämt i dag att till nästa kongress, när vi samlas här, fyra
eller fem dagar om fyra år – det bestämde vi tidigare i dag – ska vi ha tagit
fram en klassisk, traditionell rapport. Vi ska göra en kongressrapport, väl
genomarbetad, om full sysselsättning.
Vid nästa kongress har vi svaren, kamrater. Då ska vi svara alla vad LO menar med full sysselsättning. I det arbetet kommer vi alla att behöva hjälpas åt.
Nästa gång blir det kongressrapport. Nästa gång ska full sysselsättning
verkställas – eller hur?
(Kongressdeltagarna: Ja!)
Hur det ska organiseras har jag ingen aning om, men vi kommer att lösa
det. Vi vet bara att vi behöver ha den här diskussionen runt om i landet.
Från ledningen och styrelsen vill vi att detta ska bli en diskussion bland
alla våra medlemmar ute på arbetsplatserna. Vi har metoderna i arbetarrörelsen. Vi har studiecirkeln. Vi har föreläsningar. Vi vet hur man kommer
ut och diskuterar frågor med många människor.
En rapport är en rapport. Jag tror att ni alla har tänkt på det när vi ger
ut en rapport. En rapport är en rapport. De är väldigt viktiga.
Men det allra viktigaste är arbetet med att ta fram rapporten, för då lär
vi oss alla ett gemensamt sätt att se på frågorna. Det är därför det här arbetet är så viktigt, att vi kan jobba med det under de kommande fyra åren, att
vi sätter frågorna i fokus och ser till att vi inte jobbar bara i en grupp utan
jobbar brett och ute på arbetsplatserna.
Alla i facket ska veta att vi sätter full sysselsättning som den viktigaste
frågan de kommande åren.
Det är precis som jag sa i mitt tal här i går: Det är inte på mig det beror.
Jag ska göra min del. Jag ska göra så gott jag kan. Jag lovar att jag ska slita
för det varje dag. Det finns stora uppgifter framför oss.
Men under de här dagarna har jag också känt att det finns en stor vilja
från förbunden. Jag har nu suttit här för första gången, och det är många som
jag inte känner särskilt väl sedan förut. De har kommit fram och snackat,
och jag har kommit till dem och snackat. Och när Wanja visade kedjan nyss:
Det var en så fin symbol, som jag nu får ha på mitt skrivbord och som får
vara kvar i det vackra rummet i LO-borgen. Det känns!
De åsiktsskillnader vi har, dem har vi. Men vi vill alla här inne att vi ska
klara uppgiften.
Jag är ganska säker på att om vi hade en omröstning här inne – jag lovar
att vi inte ska ha det – skulle vi få en väldigt stor majoritet för att vi ska gå
samman mellan förbunden till ett starkare och mer gemensamt LO.
Det är jag säker på efter de här dagarna, kära kongresskamrater!
Om ansvaret inte är mitt, om det inte ens är styrelsens eller den nyvalda
ledningens ansvar, vems ansvar är det då?
Ni kommer ihåg den film som jag har burit med mig sedan 1980-talet.
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Om ni hittar den någonstans – den heter Sagolandet, och den som har gjort
den heter Jan Troell – så titta på den! Den är ganska gammal. En del saker
är föråldrade.
Men se just när Tage Erlander svarar på frågan ute på Bommersvik: Kanske glömde vi att det är på dig det beror om vi kan bygga ett bättre samhälle.
Om vi kan bära med oss härifrån känslan att det faktiskt är på dig och
dig och dig och dig det beror, om vi ska lyckas med de målsättningar som
vi har satt upp på kongressen, då har vi tagit ett jättestort steg framåt, för
det är på dig det beror om vi ska bygga ett bättre samhälle. Tro mig på den
punkten! Det är på dig det beror!
Jag ska visa en sak. I går eftermiddag blev jag faktiskt lite besviken. En
fin tradition som vi har i LO är att den nya ordföranden tillträder först på
avslutningen på kongressen. Det gör man genom att klubba av kongressen.
Jag har en klubba här. Den är gigantisk, och Ulla ska inte få slå sönder den.
Nu är det snart några östgötar som klagar. Jag var nere på sammanslagningskonferens i den nya IF Metall-avdelningen i Östergötland. De hade
tagit fram en jättefin glasklubba, Ulla. Men på tredje beslutet, vet du vad jag
gjorde? Jag slog sönder deras fina glasklubba. Så nu är vi två som har gjort
detta. Jag har lovat att ersätta dem. Men jag vet inte hur jag ska få tag på
en sådan glasklubba.
I går eftermiddag kom Eva, som jag ska arbeta jättemycket ihop med, och
sa: Här har du nyckeln till LO. Vet ni, jag har liksom alltid tänkt – det hörs
ju på namnet LO-borgen – att det skulle vara en nyckel på ungefär sex kilo.
Nu ska man släpa sig fram till porten och öppna den och ta de två trapporna
upp till rummet – jag var säker på det. Men vet ni hur nyckeln till LO ser ut?
Det här var vad jag fick: en plastplupp som gör att man kommer in på
LO. Och jag som trodde att vi hade stor integritet och trygghet. Jag får väl
inte säga vad koden är? Nej, då hade jag avslöjat alldeles för mycket.
Det ska bli jättekul att arbeta ihop med er. Det ska bli jättekul att jobba
ihop med alla er som jobbar på LO och med er som är aktiva runt om i förbunden, runt om i landet.
Vi har redan sagt i ledningen att vi ska försöka komma ut till de möten
som ni vill att vi ska resa på. Vi ska göra det vi kan för att göra detta till en
ännu bättre fackförening i framtiden.
Nu ska vi avsluta kongressen. Vi ska få höra två sånger, och sedan ska vi
unisont sjunga Internationalen. Det gör vi ju alltid när vi slutar.
Men innan sången börjar – av rädsla för att jag har bra minne men att
det är extremt kort – ska jag avsluta kongressen.
Jag förklarar härmed LOs 27e kongress avslutad.
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LOs kulturpris 2012
Söndagen den 27 maj
Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande: Det är inte jag som förgyller er vardag
utan jag som har fått möjligheten att för er introducera våra kulturpristagare och så småningom också berätta vilka motiveringar som juryn har till
kulturpriserna.
Som ni kanske minns annonserade vi både i LO-Tidningen och på andra
ställen om att LO delar ut ett kulturpris på sin kongress. De kulturpriserna
har sett lite olika ut. Ibland har det varit i form av kulturstipendier. Ibland
har det varit ett, ibland flera.
När vi satte upp ramarna för kulturpriset den här gången sa vi: Kulturpriset ska delas ut till den person eller grupp som kan gestalta morgondagens liv i ett jämlikt, jämställt, demokratiskt och solidariskt samhälle med
särskild betoning på arbetslivet.
Uttrycksmedlen sa vi kan vara olika. Det kan vara i form av musik, dikter, noveller, tecknat, foto eller film. Men materialet ska inte vara publicerat tidigare. Kort sagt: Det var en arbetarrörelsens framtidsvision för 2025.
Vinnaren tilldelas 50 000 kronor. Därutöver lämnas ett hedersomnämnande på 10 000 kronor till fem ytterligare bidrag.
Det har kommit in ett antal bidrag. Det är aldrig lätt att välja, för när man
börjar söka bland bidragen finns det något gott i nästan varje bidrag. Men
juryn har till slut enats om en vinnare och fem som får hedersomnämnande.
I juryn har vi – förutom mig – först Kent Ekberg, som flera som har varit
med på LO-kongresser tidigare känner igen, eftersom vi på LO-kongressen
2000 hade ett fantastiskt spel här framme där vi skildrade bland annat det
som hade hänt i Gislaved och annat, med mängder av både professionella
och amatörer, allt i regi av Kent, som också jobbar med teater i många andra
sammanhang och har gjort det mycket inom arbetarrörelsen.
I juryn har vi också Jan Granvik, en av våra 14 förbundsordförande, förbundsordförande för Musikerförbundet.
Vi har också Moa Elv-Karlén, som är förläggare och som vi känner glädje
över att du har velat vara med.
Sedan har vi ytterligare två representanter från LO: Ulrika Eskilsson,
som är assistent hos oss på ledningskansliet men som har en lång bakgrund
av att ha arbetat med En bok för alla och därmed är van att läsa bidrag, och
Marie Linder, vår kommunikationschef.
Vi har nu kommit fram till ett resultat, och vi är fullkomligt eniga om
att de här personerna är de mest värdiga kulturpristagare som vi kan ha
inför LOs kongress 2012.
Nu kommer jag att nämna er utan någon som helst ordning och ber er
att komma upp, så att alla pristagare får stå här. Det blir inga långa omnämnanden, så ni kommer inte att bli alltför trötta i benen. Det kan vara lite
härligt att kongressen får titta på er och ni får blicka ut över kongressen.
Ni som ska komma upp är Petter Lindblad Ehnborg och Simon Junström,
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som står för ett av bidragen, Jan-Ewert Strömbäck, Jenny Wrangborg, som
ni redan har sett under veckan och dessutom hört andra nämna och läsa,
och Mats Hammarlund.
Vi har ytterligare två som har fått hedersomnämnanden. Det är Yana
Mang och Aino Trosell, som tyvärr inte kunde komma hit.
Jag tänkte börja med de fem hedersomnämnande. Nu vet ni inte vem
som har fått priset. Jag tänkte börja med att läsa hedersomnämnanden för
dem som är här.
Det står inte riktigt vad ni gör här, och ni kommer att undra vilka de är.
Så jag tänkte gå fram, så får ni kort berätta vilka ni är.
***
Petter Lindblad Ehnborg: Jag är mångsysslare, kan man säga. Jag har jobbat
mycket inom Handels, men nu har jag börjat på universitetet och pluggar
till psykolog.
***
Simon Junström: Jag är väl också lite av en mångsysslare, precis som Petter.
Jag har också varit medlem i Handels men läser numera till en masterexamen i historia.
***
Jan-Ewert Strömbäck: Jag är journalist och författare. Jag har jobbat på Arbetet innan den hette Arbetet, det vill säga på LO-Tidningen, och på andra
redaktioner.
***
Jenny Wrangborg: Jag jobbar som vikarie i ett förskolekök just nu. Jag skriver mycket poesi.
Mats Hammarlund: Jag har jobbat som timmerman och snickare i 20 år på
olika byggen. Sedan var jag med på ett projekt i Sydamerika, och det blev
ganska mycket internationellt fackligt arbete, så jag hamnade på LO-TCO
Biståndsnämnd. Jag skriver dikter sedan sju åtta år. De handlar mycket om
byggande. Jag har fem häften med dikter – jag jobbade hela lördagen med
att trycka upp och häfta själv. Jag blir glad om ni tar med er. Det är fem
olika från byggen som kommer att finnas här utanför.
***
Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande: Då tänkte jag börja med att läsa motiveringarna för dem som har fått hedersomnämnanden. Jag kan börja med
dig, Mats, när jag ändå står här. Du har tävlingens mest omfattande bidrag
med dikter, reseberättelser, bilder och musik. En del av det var inte riktigt
gångbart, eftersom det skulle vara något nytt. Men du hade också nytt som
inte vara publicerat tidigare. Vi har fått se en stor del av dina alster. Det är
fantastiskt. Jag har läst mycket av det tidigare.
Juryns motivering till dig, Mats, är: ”Mats Hammarlund vill visa var
orättvisan finns och hur samhället bör se ut. Framtidsvisionen vill han se
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som en kombination av engagemang för samhället, för den enskilda människan och för naturen. Han använder sin bakgrund som timmerman i sitt
skrivande och berättande. Dikten har funnits med i arbetarrörelsens barndom och den bör finnas med i skapandet av dess framtid.”
Det var ett av våra hedersomnämnanden. Ett annat av dem går till Petter
och Simon. Motiveringen låter så här: ”I Brev till Alva, på tjugofemårsdagen
är det en mormorsmor som från sin sjuksäng skriver till sitt barnbarnsbarn
på hennes 25-åriga födelsedag. Med ett vackert språk och en berättelse som
berör får vi både en historisk sammanfattning av arbetarrörelsens betydelse,
med nedslag i bland annat Ådalen 31 och förorternas framväxande, och en
framtidsvision om ett bättre samhälle.”
Ni fick ett gemensamt diplom, så vi får fixa ett till, om ni vill ha var sin,
så att ni inte ska behöva det en vecka var eller så.
Ett ytterligare hedersomnämnande går till Yana Mangi. Hon har samiska
rötter och har gjort ett musikstycke. Motiveringen till henne, som tyvärr
inte kunde vara här, lyder: ”Vi är alla lika under vår sol. Vi behöver ta hand
om Moder jord. Vi behöver vår frihet. Yana Mangi vill med sin musik göra
skillnad, få folk till eftertanke. Hon använder sina samiska rötter och jojken
för att föra fram sitt budskap. I hennes musik får vi ta del av ett kulturarv
som vi ibland glömmer bort.”
En som är här och också ska få ett hedersomnämnande är Jan-Ewert
Strömbäck. Motiveringen lyder: ”För sin novell Ett älskvärt jobb om den
kvinnliga matrosen som träffar sin ’sjöbuse’, går i land och blir personlig assistent till Lasse. Lasse anmäls saknad under tsunamin i Thailand. Sorgen
och saknandet efter Lasse och livet till havs vägs mot lyckan och glädjen
kring det växande barnet i magen. Barnet blir framtidshoppet som mönstrar på in i framtiden.”
Nu har vi ett hedersomnämnande och en huvudpristagare kvar. Motiveringen för hedersomnämnandet lyder så här: ”Arbetarrörelsens framtidsvision för 2025 kan kort beskrivas med några rader ur Aino Trosells inskickade bidrag Familjen är vi: ’Låt mig vara konkret – låt mig inte fantisera. Att
framtiden är bättre är ingen fantasi – den är konkret om vi gör det.’ I Aino
Trosells litteratur står människan i centrum, och många är de unga författare som inspirerats av henne. Aino Trosell har en lång och framgångsrik
gärning inom litteraturen bakom sig och med en framtid där fantastiska
saker kan hända och fantastiska saker väntar.”
Även om Aino inte kan vara här i dag ska vi ge henne en applåd också.
Både Jana och Aino lät hälsa till kongressen att de var oerhört glada och
hedrade över att få ett hedersomnämnande i samband med utdelandet av
kulturpriset. Men de fick ju inte själva kulturpriset.
Aino blev väldigt glad när vi berättade för henne vem som skulle få årets
pris. Det är 10 000 kronor var till dem som får hedersomnämnande och
50 000 kronor till pristagaren, som blev väldigt glad för det. Det var kanske
för att du får pengar, Jenny, men jag tror egentligen inte att det var det, utan
att det var för det hedersamma att bli pristagaren.
När du och jag hade ett gemensamt seminarium i Almedalen kände jag
mig hedrad att få stå tillsammans med dig, som är framtiden. Jag, som har
jobbat fackligt i så många år men har min bakgrund i vården, kunde känna
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med hela min kropp och själ – jag ryser när jag säger det – när du läste dina
dikter om dina erfarenheter från arbetslivet. Det var som en flashback och
jag kastades tillbaka 30 eller kanske till och med snart 40 år tillbaka i arbetslivet och kom ihåg precis hur det var.
Du kan sätta ord på känslor av glädje, yrkesstolthet, vanmakt, att aldrig
räcka till men också det goda kamratskapet. Jag skulle vilja säga att du är
något av vår tids Ivar Lo-Johansson. Någon kanske säger: Men han skrev ju
böcker. Ja, men det är inte formen som är det viktiga, utan det är förmågan
att skildra som är det centrala.
Vi har en motivering, så detta var mina högst personliga ord till dig. Du
har till LOs kulturpris 2012 skickat in En diktsvit om det möjliga samhället,
ett språk till den nya människan. Så här lyder motiveringen: ”Det är de unga
som ska beskriva framtiden! Med ena foten i kallskänkans dagliga slit och
den andra i poesin och litteraturen lyckas Jenny Wrangborg förena klassisk
arbetarskildring med modernt tilltal. Hon skriver om det hon ser omkring
sig i sin vardag och manar till solidaritet och motstånd. Hon vill med sina
texter påverka och förändra. Jenny Wrangborg är en ung kraft som skriver
om kamratskap, och hennes poesi och engagemang ger hopp om framtiden.”
***
Jenny Wrangborg: Tack! Det är verkligen en stor ära. Jag borde ha ett manus till det här. Jag vill på allas vägnar framföra att vi är väldigt glada över
våra pris.
Jag är faktiskt också väldigt glad för pengarna, för jag blev arbetslös i
förrgår från min osäkra anställning, så det kom väldigt lägligt. Då kanske
det blir lite fler dikter, får vi hoppas.
Jag är inte så bra på att hålla tacktal, så jag tänkte att jag skulle läsa en
av dikterna från mitt bidrag. Jag har skrivit en diktsvit som heter Ett nytt
språk till den nya människan. Den handlar om det socialistiska samhället,
dit jag hoppas att vi är på väg – dit vi ska i alla fall.
Den dikt jag ska läsa heter Ett möjligt samhälle.
jag har burit ett minne av en framtid vi har framför oss
ett hopp gömt någonstans bortom lobbyister och samförstånd
en styrka bakom förlusterna
någonting mellan oss som blixtrar som elektricitet
för där ditt hopp gett upp min styrka
där mina krafter har tagit slut
din röst
jag har ett minne av ett möjligt samhälle
där långt bort ligger väldigt nära
och rörelsen bär oss framåt
det är tidigt
vi är ännu för få
ropen nu bara viskningar
vreden endast en vibration i din tysta röst
men jag har burit ett minne av ett möjligt samhälle
en framtid vi har framför oss
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där ingen jobbar för någon annan
men alla arbetar för varandra
Tack så jättemycket!

Eleanor Roosevelt Award for Human Rights
Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande: Jag skulle vilja ta er uppmärksamhet
ett par minuter, ja, själv bara så där 30 sekunder, men en av våra förbundsordförande ska få ett par minuter. Fast det är inte så att han har bett om
det. Han sa nej lite så där förläget.
Men när man får ett pris för sitt arbete för mänskliga rättigheter – och
får något så fint som heter Eleanor Roosevelt Award for Human Rights och
får det tillsammans som sin amerikanska kollega – då tycker jag att det är
värt att uppmärksamma på vår kongress. Det kommer också att informeras
om det på en pressträff, och den amerikanska kollegan är här.
Han var så anspråkslös, denne man, att han bara kom och sa: Jag vill att
du ska veta att vi har fått löfte att låna pressrummet en liten stund.
Jag pratar om P-O Sjöö. Jag tycker att vi ska ge P-O en applåd, så kan han
berätta varför han får detta fantastiska pris.
***
Per-Olof Sjöö, GS: Tack så mycket, Wanja! Du vet, vi är ju inte vana vid att
ta emot pris. Vi är mest vana att få skäll, som fackliga företrädare, så det
känns lite obekvämt. Men jag är naturligtvis djupt hedrad över att ha blivit
tilldelad det här priset tillsammans med min amerikanska kollega.
Upprinnelsen till historien är Swedwoodarbetarnas kamp för fackliga
rättigheter i Danville i Virginia, USA. Den historien har pågått länge, och
den har också varit mycket uppmärksammad här i Sverige. Man kämpade
länge för rätten att organisera sig. Vi gjorde det tillsammans i en internationell kampanj som så småningom utmynnade i att man både bildade fackförening och träffade kollektivavtal på fabriken.
Det är egentligen varken jag eller min amerikanska kollega Bill Street
som ska ha det här priset. Det mod och den beslutsamhet som våra arbetskamrater visade i Danwill är exempellös, för vi ska veta vilka insatser de
hade i sin fajt.
Varje ord, varje viskning om att bilda fackförening var förenat med en
uppenbar risk att bli av med jobbet. För det mod och den kraft som de visade
tycker jag – vi har ju inget pris att dela ut – att vi ska ge de här arbetarna en
sådan applåd att den hörs tvärs över Atlanten.
Tack ska ni ha!

Lördagen den 26 maj
Wanja Lundby-Wedin, LO avtackade lyssnarna från Stora Resanprojektet.
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Uttalanden
Söndagen den 27 maj
Uttalande om stopp för kränkning av fackliga fri- och rättigheter i EU
Den svenska kollektivavtalsmodellen bygger på starka och självständiga parter. Regleringen av löner och anställningsvillkor genom kollektivavtal växer
fram i förhandlingar och kompromisser mellan fackföreningar och arbetsgivarorganisationer. Detta förutsätter att staten har förtroende för parterna.
Tillsammans tar parterna ansvaret för utvecklingen på arbetsmarknaden.
EU-samarbetet är viktigt för Sverige och LO. Utvecklingen inom EU har
dock medfört svårigheter för den svenska kollektivavtalsmodellen. EU-domstolens dom i Lavalmålet utgör en vattendelare. Lavaldomen har gjort det
svårare att försvara löne- och anställningsvillkor i kollektivavtal. EU-rätten
har använts i syfte att skapa lönekonkurrens mellan arbetstagare. Genom Lavaldomen har obalansen mellan EUs ekonomiska och sociala dimension ökat.
Denna obalans har ytterligare förvärrats genom den ekonomiska kris
som nu skakar EU, särskilt valutaunionen. Krisåtgärderna har haft allvarliga
konsekvenser för fackliga fri- och rättigheter. Angrepp på förenings- och
förhandlingsrätten i de krisdrabbade länderna är ett angrepp på allas våra
rättigheter. Det är med stor oro vi ser hur kollektivavtal, anställningsskydd
och välfärdssystem bryts sönder. Demokratiska värden undermineras och
samhällsfreden hotas.
Europa befinner sig i en brytningstid. Konsekvenserna av Lavaldomen
och den förda krispolitiken visar på nödvändigheten av att stärka skyddet
för fackliga fri- och rättigheter. LO och den samlade europeiska fackföreningsrörelsen kräver därför att ett socialt protokoll tillfogas EUs fördrag.
När grundläggande fackliga fri- och rättigheter och ekonomiska friheter
kolliderar ska de förstnämnda äga företräde.
LO-kongressen beslutar att:
–– Kräva att svenska kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad. Alla
löntagare, oavsett ursprung, ska behandlas lika. Parternas frihet att självständigt reglera löne- och anställningsvillkor ska respekteras,
––Uttrycka solidaritet med våra europeiska kamraters kamp för grundläggande fackliga fri- och rättigheter. Skyddet för den fria förenings- och
förhandlingsrätten, inklusive rätten att vidta stridsåtgärder, måste stärkas inom EU.
–– Kräva att EUs politiska ledare och institutioner respekterar grundläggande
fackliga fri- och rättigheter i krisbekämpningen.
–– Kräva att det till EUs fördrag fogas ett socialt protokoll. Grundläggande
fackliga fri- och rättigheter ska inte underordnas EUs ekonomiska friheter. Vid konflikt ska de fackliga fri- och rättigheterna ha företräde. Kan
ett socialt protokoll inte förverkligas kommer det att bli nödvändigt för
LO att kräva ett rättsligt bindande undantag för den svenska kollektivavtalsmodellen.
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––Uppmana Sveriges riksdag att verka för att ett socialt protokoll tillfogas
EUs grundlag. LO förutsätter att det finns en bred samsyn i riksdagen för
försvaret av den svenska kollektivavtalsmodellen.

Måndagen den 28 maj
Uttalande Ta tillvara de unga på arbetsplatsen
I en tid då situationen på arbetsmarknaden för unga är svårare än på länge,
är det viktigt att vi inom facket tar ett gemensamt ansvar för att stärka
de ungas position. Det gemensamma ansvaret innebär att vi tillsammans
måste hitta enkla vägar in i facket. Genom det fackliga medlemskapet vet
vi att vi kan göra skillnad, att vi kan ge dagens unga möjligheter till trygga
och utvecklande jobb.
Det ska vara enkelt att gå med i ett fackförbund och det ska vara enkelt
att byta när man byter jobb. Det är inte ovanligt att unga idag har två eller
tre olika jobb, ofta på visstid och inom olika branscher. Många unga är också
anställda i bemanningsföretag. Detta sammantaget gör att det ibland kan
vara svårt att veta vilket fackförbund man ska vara medlem i.
Alla som arbetar inom LO-yrken ska känna sig välkomna som medlemmar. Oavsett om man jobbar extra några timmar i veckan, eller heltid med
fast anställning, ska facket vara synligt på arbetsplatsen och vara tillgängligt för nya medlemmar. Den som är medlem i ett LO-förbund ska alltid få
det stöd och den hjälp som behövs. Ingen ska nekas hjälp på grund av regler
vi själva satt upp.
Att vara medlem i facket ska vara en självklarhet när man kommer ut i
arbetslivet. Den unga generationen står i större utsträckning utanför. Vi kan
i olika undersökningar se att kunskapen om facket och om hur arbetsmarknaden fungerar är låg hos unga. I gymnasieskolan finns en naturlig arena för
att möta ungdomar och berätta om vad facket gör, vad vi står för och vilka
spelregler som gäller på arbetsmarknaden. Det gemensamma ansvaret för
skolinformation måste lyftas och prioriteras av såväl LO som av förbunden.
LO kongressen riktar följande uppmaning till LO och förbunden;
–– Erbjud alla anställda medlemskap i ett LO-förbund.
––Undanröj de osäkra anställningarna och arbeta för bättre anställningsvillkor.
––Ta tillvara de ungas erfarenhet och kunskaper i det fackliga arbetet.
–– Låt inte egna regler utgöra hinder för det fackliga medlemskapet.
–– Det fackliga medlemskapet måste vara en trygghet även för de med jobb
i flera branscher.
–– Medlemmen i ett LO-förbund ska få den hjälp och det stöd den behöver,
även om de tillfälligt jobbar inom ett annat förbunds verksamhetsområde.
–– Det fackliga uppdraget måste innebära att vi står upp för alla medlemmar
som finns på arbetsplatsen oavsett förbundstillhörighet.
–– Skolinformationen ska prioriteras under den kommande kongressperioden.
–– Ingen ung ska lämna gymnasieskolan utan att ha fått information om sina
rättigheter och skyldigheter på arbetsmarknaden.

Ko n g r e ss e n s avslut n i n g
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Permission
Fredag
Linnea Rörvall, HRF t.o.m. klockan 17.00.
Lördag
Catarina Palmblad, IF Metall från klockan 19.00.
Söndag
Elin Westerberg, Handels fr.o.m. klockan 13.00 (fram till kongressens avslutande).
Måndag
Lars Lindgren, Transport från klockan 09.00.
Kennet Carlsson, IF Metall från klockan 12.00.
Emma Nilsson, Kommunal från klockan 12.00.
Tomas Emanuelsson, Byggnads från klockan 09.00.
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Jag vill jobba!
Jag vill jobba är temat för LOs kongress 2012 som är den 27e i ordningen.
Temat är satt mot bakgrund av behovet av fler arbetstillfällen. Kampen
för jobben är kanske den mest grundläggande uppgiften för arbetar
rörelsen. Arbetslöshet bryter ner individen, gör samhället fattigare och
försvårar löntagarnas kamp för bra löner och arbetsvillkor.
De 283 motionerna visar att det finns mycket kvar att göra för LO-för
bundens medlemmar. Motionerna behandlar dels frågor om hur vi har
det på jobbet och tar upp arbetsmiljön, arbetstider och inflytande. Men
de handlar också om vad som händer då man inte har ett jobb och
avhandlar frågor om pensionens storlek och de regler som gäller vid
sjukdom eller arbetslöshet.
Kongressen ska också behandla rapporten ”Full sysselsättning” som
behandlar frågan om arbete åt alla.
Samhället och arbetslivet förändras ständigt men den delen av sam
hället som ska underlätta människors möjligheter till arbete har inte
utvecklats i samma takt och ibland avvecklats. LO-kongressen vill
bidra till en ny ambitionsnivå och nya verktyg för att ta Sverige åter till
den fulla sysselsättningen. LO vill vara med och forma en framtidens
arbetsmarknad – ett hållbart arbetsliv – med trygga, fria och utveck
lande arbete. Ett arbetsliv där vi känner trygghet. Så utvecklar vi både
människanoch samhället.

www.lo.se
isbn 978-91-566-2874-0

