Kongressprotokoll
Del 2
LOs 26:e kongress 2008

Anförande

Motioner

Utlåtande

Beslut

Kongressprotokoll
Del 2
LOs 26:e ordinarie kongress

309

Anförande

© Landsorganisationen i Sverige 2008

Grafisk form: LO
Omslag: MacGunnar – Information & Media
Original: Mallverkstan i Uppsala
Tryck: LO-tryckeriet, Stockholm 2008
ISBN 978-91-566-2499-5
LO 08.12310
1000 I N N E H Å L L

Motioner

Utlåtande

Beslut

Punkt 16
Arbetsmarknad och sysselsättning

Arbetsmarknad och sysselsättning
Beslut
Kongressen beslutade
att bordlägga den inledande texten på sidan 12 i Riktlinjerna till punkt 20.

Anförande
Leif Håkansson, styrelsen: Jag tänkte köra en inledning, och efter den tänker
jag gå igenom de förändringsförslag som styrelsen har föreslagit utifrån utskottsbehandlingen av avsnittet Arbetsmarknad och sysselsättning. Jag vet
att ni har fått papperet ganska sent, förmodligen inte förrän idag på morgonen. Jag hoppas att ni har hunnit läsa igenom det, men jag ska gå igenom det
hyfsat, så att ni är med på vilka förändringar som är föreslagna.
Jag tänkte börja med ett citat: ”Envar har rätt till arbete”. Så inleds artikel
23 i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Den deklarationen fyller 60 år i år. Inom parentes kan man väl säga att det är en väldigt bra årgång.
Alla människors rätt till arbete och egen försörjning har alltid varit en
central fråga för svensk fackföreningsrörelse. Det finns många skäl till det.
Det viktigaste handlar om människovärde. Om man som vi tror på alla människors lika värde och rätt, då måste alla få vara med på arbetsmarknaden,
men efter förmåga.
Sysselsättningen handlar också om våra möjligheter att på sikt upprätthålla en solidarisk välfärdspolitik. Det är bara genom en hög sysselsättningsgrad som vi kan finansiera den välfärd som är allra viktigast för alla
de som inte finns med på arbetsmarknaden: barn, gamla, sjuka och arbetslösa.
Arbetslösheten är också en fråga om maktrelationerna mellan arbetsgivare och löntagare, mellan arbete och kapital. Vid hög arbetslöshet tvingas
man att acceptera de jobb som finns, till de villkor som arbetsgivaren erbjuder. Många kan pressas till att bjuda under avtalade löner och villkor för att
över huvud taget ta sig in på arbetsmarknaden.
Därför var det ett viktigt framsteg när vi för några år sedan enades med
den socialdemokratiska regeringen om delmålet 4 procent som maximigräns
för antalet öppet arbetslösa.
Vi såg då också hur jobben sakta men säkert blev fler. Den utvecklingen
har fortsatt, men nu har ökningen dämpats. Det vittnade också Mona om
igår. Stora grupper av arbetslösa står dessutom fortfarande utanför arbetsmarknaden och har gjort det under väldigt lång tid.
Om allt detta finns det väldigt mycket siffror och nationalekonomiska
fakta att ta del av. Jag hoppas att Anders Borg, som ju har detta som sin spe-
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cialitet, gör en ordentlig analys av utvecklingen och kanske drar slutsatser av
det i den kommande politiken.
För fackliga företrädare måste det alltid vara de enskilda människor som
finns bakom siffrorna som är det viktiga. Det måste alltid vara dessa tusentals
enskilda människors perspektiv som vi som facklig organisation måste ta som
vår utgångspunkt.
För att Sverige ska kunna utvecklas behövs en ständig omvandling av arbetslivet. Omvandlingen får inte dikteras av arbetsgivarna enbart, utan det
måste finnas en maktdelning mellan arbetsgivare och arbetstagare som upplevs som legitim av båda parter. Det måste också finnas en trygghet för de
människor som måste hitta ett nytt arbete på grund av detta och måste leta
efter och genomföra vidareutbildning.
Det är i det här sammanhanget viktigt att säga att svensk fackföreningsrörelse inte är – och aldrig har varit – motståndare till strukturomvandling.
Alternativet är en långsiktigt försämrad produktivitetsutveckling och därmed ett minskat utrymme för ökad sysselsättning och framtida reallöneökningar. På lång sikt är olönsamma företag ett större hot mot våra medlemmar
än rationaliseringar och strukturomvandlingar.
Öppenhet för konkurrens över gränserna har varit en starkt bidragande
orsak till den höga levnadsstandard vi har i Sverige idag. Det är avgörande
för om vi ska kunna förena hög tillväxt, full sysselsättning och stark välfärd.
Globaliseringen har satt nytt fokus på diskussionen om ägande och makt.
Under de senaste tjugo åren har det skett en kraftig maktförskjutning till kapitalets fördel. Vi måste självfallet arbeta för att uppnå en rimlig balans och
för att vända utvecklingen.
En stor del av det kapital som rör sig över gränserna är dessutom löntagarnas eget, pengar som vi har avsatt åt medlemmarnas pensioner. På förra
LO-kongressen beslutade vi därför att LO skulle verka för att en bred debatt
förs inom fackföreningsrörelsen angående makten över pensionskapitalet.
Under kongressperioden har vi drivit det förbundsgemensamma Ägarmaktsprojektet, som behandlade frågorna om de fackliga organisationernas
ägaransvar och hur vår ägarmakt ska användas. Projektet utmynnade bland
annat i att LOs styrelse beslutade om etiska placeringsriktlinjer. Jobbet med
att leva upp till de etiska riktlinjerna är nu en del av det löpande arbetet på
LO-kansliet och bland de pensionsplacerare där vi finns representerade.
Under den senaste tiden har vi fått en växande insikt om ett annat perspektiv när det gäller både kapitalplaceringar och långsiktig utveckling över
huvud taget. Då tänker jag på miljö- och klimatfrågorna.
Att klimathotet är en verklighet är det väl ingen som betvivlar idag. Klimatförändringarna får både sociala och ekonomiska konsekvenser, och det är
främst de sämst ställda som drabbas. Därför är klimatfrågan också en mycket
viktig facklig fråga både nationellt och internationellt. Klimatpolitiken är ett
av de tydligaste exempel som finns på marknadskrafternas otillräcklighet.
Här krävs ett samlat politiskt, kollektivt ansvar.
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Jag är dessutom övertygad om att världens löntagare genom utbildning,
förändrade arbetsrutiner och arbetsorganisation kan ge viktiga bidrag till en
mer effektiv och miljöanpassad produktion i arbetslivet. Rätt hanterad kan
den här utmaningen innebära en möjlighet till bättre miljö men också till fler
jobb både i Sverige och i andra länder.
Kongressdeltagare! För en framgångsrik politik för arbete och sysselsättning finns det på nationell nivå tre huvudsakliga verktyg. Det ena är en ansvarsfull ekonomisk politik. Det andra är en effektiv och aktiv arbetsmarknadspolitik. Det tredje är en nationell lönepolitik.
En viktig grund för den ekonomiska utvecklingen är penningpolitiken.
Men den kan inte, hur effektiv den än är, ensam avgöra den långsiktiga nivån
på sysselsättningen. Den nivån bestäms också av hur väl arbetsmarknaden
fungerar och hur mycket den arbetsföra befolkningen får, vill och kan arbeta.
LO har därför länge menat att det behövs en sysselsättningsmarginal i statsbudgeten som ger ett handlingsutrymme för politiken vid en hotande lågkonjunktur.
Statsbudgeten är idag stark. Men i stället för att använda den möjligheten
till arbete och sysselsättning har den borgerliga regeringen valt skattesänkningar, som är djupt orättvisa och alltför kostsamma i förhållande till vad de ger.
Den så kallade nordiska modellen för ekonomisk politik och arbetsmarknad har inneburit att hög sysselsättning förenas med jämn inkomstfördelning
och hög produktivitetsutveckling. Den borgerliga regeringens politik innebär
ett avsteg från den modellen. Regeringen har valt en väg som innebär att jobb
ska köpas genom lägre löner, svagare löntagare och större inkomstskillnader.
Vi kommer naturligtvis aldrig att acceptera en permanent låglönemarknad och att löntagarna tvingas att konkurrera med lägre löner och sämre arbetsvillkor. Det är dessutom en ekonomisk återvändsgränd.
Det är genom att ta ett gemensamt ansvar både för ett starkt näringsliv,
med hög produktivitet, hög sysselsättning och ökade reallöner, och för en
omställning för både människor och orter som berörs av strukturomvandling, som vi kan få en utveckling som gynnar både företag och anställda.
Vi har för vår del, naturligtvis tillsammans med övriga parter, ett stort ansvar för en väl fungerande arbetsmarknad. De förhandlingar som nu har inletts med Svenskt Näringsliv och PTK är en viktig del i det ansvaret.
Det svenska sättet att hantera motsättningarna mellan arbete och kapital
genom kollektivavtal står inför flera stora utmaningar. Vi har redan pratat
om att regeringens politik påverkar vår medlemsutveckling. Det är klart att
det också påverkar våra möjligheter till kollektivavtalsteckning på arbetsmarknaden. Vi kommer att prata om företagens rörlighet över gränserna i
Europa och inte minst Laval-domen och hur den påverkar den svenska arbetsmarknadsmodellen.
En annan grundläggande del i utformningen av en väl fungerande arbetsmarknadspolitik är som sagt lönepolitiken. Viktigast är att konstatera att en
marknadsbaserad lönebildning inte är vare sig effektiv eller långsiktigt stabil.
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Den kommer att skapa lönestrukturer som är orationella och som stöder och
bevarar lågproduktiv verksamhet med låga löner.
Enligt vår mening har vi betydande felaktigheter i vår egen lönestruktur.
De felaktigheterna återskapas ständigt av marknadskrafterna. Ett centralt
mål för facklig lönepolitik är därför att minska de avarter som marknaden
skapar. Det är på den grunden som vi är eniga om en solidarisk lönepolitik
och samordnade förbundsvisa förhandlingar.
Den svenska arbetsmarknadspolitiken bygger sedan länge på arbetslinjen.
En viktig del i den är en stark och trygg arbetslöshetsförsäkring. Våra grundläggande utgångspunkter för arbetslöshetsförsäkringen är två: trygghet och
solidaritet.
Arbetslöshetsförsäkringen måste därför åter konstrueras med en solidarisk finansiering, så att den utjämnar riskerna mellan olika kollektiv. Om försäkringen ska fortsätta att vara en stark omställningsförsäkring måste de flesta löntagare vid arbetslöshet få 80 procent i inkomstrelaterad ersättning, något som också betonas i ett stort antal motioner och som också Mona
nämnde igår.
Ökade kostnader, osolidarisk finansiering och sämre villkor är som gjort
för att en halv miljon löntagare ska lämna a-kassan, vilket ju också har skett.
De enda som verkar överraskade av detta är regeringen, som har fått ett förslag på en obligatorisk a-kassa för att få tillbaka det skattesänkningsutrymme
som det har blivit genom att så pass många medlemmar har lämnat a-kassan.
Det är bland annat mot den bakgrunden som LOs styrelse har beslutat
att utreda förutsättningarna för en förbundsgemensam a-kassa. Styrelsens
ambition är att återkomma med ett förslag som kan behandlas av höstens representantskap.
Sist men inte minst vill jag beröra näringspolitiken. Vi presenterade 2006
ett närings- och regionalpolitiskt utvecklingsprogram där vi beskrev hur en
väl utformad närings- och regionalpolitik kan öka Sveriges produktionsförmåga och konkurrenskraft och därmed bidra till att fler får jobb och sysselsättningen ökar. Den synen gäller fortfarande.
I de prioriteringar av LO-kansliets resurser som nu har genomförts finns
inte näringspolitiken med som en prioriterad fråga för LO centralt. Det innebär givetvis inte att närings- och regionalpolitiken är oviktiga fackliga frågor.
Men det betyder att ett betydligt större ansvar än tidigare nu läggs på förbunden och framför allt på våra egna regionala organisationer, där mycket av
de näringspolitiska utvecklingsfrågorna naturligt hör hemma.
Det viktiga arbete som görs i LO-distrikten på det här området ska givetvis fortsätta – det vill jag verkligen understryka.
Kamrater! Med detta yrkar jag bifall till styrelsens utlåtande över dagordningspunkt 16 samt sidorna 12–27 i riktlinjerna, inklusive de ändringar som
styrelsen har föreslagit.
På sidan 13 vill vi skärpa andra stycket första meningen genom att ändra
”bör” till ”ska”, så att det står: ”Den ekonomiska politikens övergripande mål
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ska vara full sysselsättning, hög tillväxt och jämn inkomstfördelning.”
På sidan 14 första att-satsen vill vi ändra på samma sätt, byta ”bör” till ”ska”.
På sidan 15 näst sista stycket sista meningen står det om kvinnornas sämre
förutsättningar på arbetsmarknaden. Där vill vi lägga till en text om hur
kvinnolönerna påverkas för dem som är i barnafödande ålder. Vi vill tydliggöra att det inte har någon koppling till barn utan handlar om kvinnor som
riskgrupp utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Det är ett tillägg på två ställen i
den meningen så att det står: Detta bidrar till kvinnors mindre kontinuerliga
anknytning till arbetslivet. Arbetsgivarna ser att alla kvinnor i barnafödande
åldrar har större risk än män för frånvaro från arbetsplatsen vilket påverkar
kvinnors löneutveckling negativt. Det finns också andra diskrimineringsgrunder som kan påverka lönesättningen.
På sidan 18 första stycket pratar vi om subventionerad sysselsättning. Där
har vi två ”bör” som vi vill ändra till ”ska”.
I andra stycket på samma sida vill vi göra samma ändring, så att det står:
”Arbetsmarknadspolitiska garantier ska gälla …”.
På sidan 19 lägger vi till en ny att-sats: ”att LO verkar för att utbetalningen av aktivitetsstödet överförs till a-kassorna”.
På sidan 21 fjärde att-satsen förtydligar vi vilka a-kassor som vi vill ska
vara frivilliga, nämligen fackliga a-kassor.
I femte att-satsen, som handlar om processen fram till en ny a-kassa tillsammans med socialdemokraterna, lägger vi till ”skyndsamt”, så att det står
”skyndsamt utforma en ny arbetslöshetsförsäkring”.
På sidan 22 sista stycket andra meningen ändrar vi ”om” till ”när”, eftersom det nu finns ett beslut i riksdagen, så det står: ”När arbetsgivaren i framtiden …”.
På samma sida lägger vi till en ny text allra sist, efter ”arbetsmarknadens
parter” som förtydligar den tredje att-satsen, som vi också renoverar. Texten
lyder: När en arbetsgivare vill få tillstånd att anställa en arbetstagare från
tredje land krävs inte att det finns ett bindande anställningsavtal med de regler som gäller idag. För att säkerställa att arbetstagaren verkligen får både det
arbete och de anställningsvillkor som arbetsgivaren uppger till svenska myndigheter, bör därför ett krav ställas på att arbetsgivaren kan visa att det finns
ett anställningsavtal.
På sidan 23 ändras första att-satsen till: att LO verkar för att svenska kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad enligt värdlandsprincipen så
att den svenska arbetsmarknadsmodellen upprätthålls genom en hög kollektivavtalstäckning, den tredje att-satsen delar vi upp i två. Då blir den tredje
att-satsen: ”att LO verkar för att anställningsavtal införs som krav för arbetstillstånd”. Den nya att-satsen blir: ”att LO verkar för att kravet på arbetstillstånd före inresa för arbetssökande från länder utanför EU bibehålls”.
På sidan 24 har vi en ändring i femte att-satsen, där vi tydliggör strategiprogram och lägger till ”under medverkan av arbetsmarknadens parter” efter
”strategiprogram”.
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På sidan 26 ändras första stycket första meningen, som börjar med ”Nyinvesteringar”, så att vi förtydligar ”vattenkraft”, så att det står: ”vind, vågoch vattenkraft, samt kraftvärme i den utsträckning det inte stör industrins
råvaruförsörjning”.
I nästa stycke ändrar vi ”bör” till ”ska”, så att det står: ”Statens ägande i
Vattenfall ska säkras …”.
På samma sida ovanför den rosa rutan lägger vi till en ny text före att-satserna som handlar om transport och miljöhänsyn. ”Ett modernt näringsliv
kräver ett mångfasetterat transportsystem där de olika transportslagen kompletterar varandra. För att transportsystemet ska kunna minimera sin klimatpåverkan krävs det dock en högre grad av samordning och miljöpolitiska
hänsynstaganden.”
På sidan 26 föreslår vi också en ny fjärde att-sats: ”att LO verkar för ett
effektivt transportsystem som samtidigt minimerar sin klimatpåverkan”.
Det är ändringarna, som jag hoppas att ni har hängt med på.
Jag yrkar alltså bifall till riktlinjerna, sidorna 12–27, med föredragna ändringar.
Jag skulle också, innan jag går från talarstolen, vilja säga några personliga
ord.
Det här är min sista föredragning på en LO-kongress och min sista föredragning på en kongress över huvud taget. När klubban faller på onsdag, när
kongressen avslutas, är det dags för mig att kliva av – då är jag pensionär. Jag
lämnar 40 års förtroendeuppdrag bakom mig.
Det är mycket som har förändrats, kamrater, sedan jag som 15-åring fick
jobb vid Trolle-Ljungby gods i nordöstra Skåne, men ändå är mycket sig likt.
Även dagens unga går ut i ett samhälle och ett arbetsliv som präglas av skillnaden mellan de som har och de som inte har. Även dagens unga fackligt aktiva har därför stora arbetsuppgifter som väntar.
Själv har jag fått förmånen att representera mina arbetskamrater som förtroendeman lokalt, som ombudsman och som ordförande i Lantarbetareförbundet men också som ordförande för Lantarbetarna internationellt och de
senaste åtta åren som vice ordförande i LO. Jag kan låna Stig Malms ord: Jag
har haft bland det finaste jobb som en arbetargrabb kan få, och för det är jag
oerhört tacksam.
Jag har under 30 år fått knyta vänskapsband med fackliga entusiaster över
hela vårt avlånga land. Jag har fått umgås med lantarbetarprofiler som Gunnar
Sträng och Ivar Lo-Johansson. Jag har lyssnat till Gunnar Sträng när han var
uppe på Lantarbetareförbundet och betalade sin medlemsavgift och berättade
om den konflikt som Wanja nämnde i sitt inledningsanförande. Jag har också
suttit och delat en halvflaska vermouth med Ivar Lo-Johansson och hört hur
han förbannade präktiga arbetarförfattare som säljer sig till den borgerliga
pressen. Det har varit oförglömliga stunder för mig.
Under de senaste 20 åren har jag också fått knyta vänskapsband med fackliga entusiaster över hela världen, människor som många gånger med livet
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som insats kämpar för frihet och rättvisa, under förutsättningar som är långt
värre än dem som våra företrädare ställdes inför i vår rörelses ungdom.
Allt detta har naturligtvis påverkat min livssyn till en blandning av ödmjukhet och kampanda.
Självfallet har det också varit fantastiskt att få sitta i det rum där världens
starkaste fackliga organisation har fattat så många betydelsefulla beslut och
få vara en del i det hus som kryllar av kunskap, visioner och hängivna kamrater.
Jag är naturligtvis medveten om att det är få förunnat att få uppleva det
jag har fått uppleva. Det är på den vetskapen jag grundar min stora tacksamhet.
Det hör till god sed att man ska ge några ord på vägen till dem som ska ta
över. Jag har inte speciellt många ord, men jag har tre uppmaningar: Organisera! Håll samman! Och vik inte undan! Det var vad den fackliga kampen
handlade om när jag var 15, det är vad den handlar om idag, och det är alldeles säkert vad den kommer att handla om i framtiden över hela världen.
Det är bara om vi kan hålla samman som vi kan fortsätta som världens
starkaste fackförening för medlemmar som har världens bästa jobb!
Tack ska ni ha, kamrater!
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Ekonomisk politik
Riktlinjer: Ekonomisk politik, sid 13–14
Motionerna 16.1–16.2
16.1
En mer offensiv LO-syn på den ekonomiska politiken
Handelsanställdas förbund, Hotell och Restaurang Facket
och Transportarbetareförbundet
Det måste vara uppenbart för alla och envar att den ekonomiska politik som
utvecklades efter 1990-talets krisår inte har förmått att lösa arbetarrörelsens
allt annat överskuggande mål – målet om full sysselsättning. Att då som i
rapporten ”Fler jobb, bättre jobb”, först kritisera men sedan ändå acceptera
de bärande delarna i denna neoliberala normpolitik är ur ett arbetarrörelseoch ett strategiskt perspektiv svårt att förstå.
LO måste alltid vara öppen för att ompröva den ekonomiska politiken då
den inte leder till full sysselsättning. Varför ska LO bakbinda sig själv i fyra
år för en politik som sannolikt behöver omprövas? Det är viktigt att LO har
ett handlingsutrymme för att kunna vara en aktiv part i en viktig omprövningsprocess.
Idéutvecklingen inom LO för den ekonomiska politiken har alltid präglats av pragmatism, intellektuell skärpa och mod att gå före. De bärande teoridelarna finns fortfarande i det så kallade Rehn-Meidnerska tänkandet som
utvecklades under 1940-, 50- och 60-talen. 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 – dvs. 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.
Dessa grundläggande idéer har stått starka, och de har också anpassats till
en föränderlig omvärld. Däremot står de i direkt motsatsställning till den
marknadsliberala normpolitik som utvecklades under 1990-talet. Normpolitiken har sin utgångspunkt i Milton Friedmans tankegångar. Dels i synen på
att ekonomisk politik inte kan påverka sysselsättningen. Dels i synen på att
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experter är bättre på ekonomisk politik än demokratins folkvalda politiker.
Starka krafter vann insteg med åsikter om att folkstyret vek ned sig för populism och därför alltid drev en oansvarig ekonomisk politik. 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.
Penningpolitiken gjordes oberoende av folkstyret. Ett godtyckligt och
lågt satt inflationsmål på 2 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 2 procent över en konjunkturcykel, samt införandet av treåriga utgiftstak vilka syftade till att disciplinera demokratin och
leda till en sänkt offentlig utgiftskvot.
Resultatet av denna normpolitiska regim har varit att vi fastnat i ett samhälle med alltför hög arbetslöshet. Kritiken inom LO-kollektivet har också
varit stark. Nu senast, i själva LO-rapporten till kongressen sägs att ”Riksbanken har sedan 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.”
I Kommunals kongressrapport ”Vägar till fler jobb” från 2007 är omdömet än hårdare om den förda ekonomiska politiken. ”De negativa effekterna
av att Riksbanken systematiskt har underskridit sitt inflationsmål har inte
motverkats eller ens lindrats av den övriga ekonomiska politiken. De har snarare förstärkts... utrymmet för förbättringar är stort inom flera av den ekonomiska politikens viktigaste delar.”
Vi kan gå till vårt grannland Norge. Där har riksbanken också ett tillväxtoch sysselsättningsmål samt ett något högre inflationsmål på 2,5 procent. I
Norge finns också en institutionaliserad form av möten som tvingar fram ett
bättre samarbete mellan finans- och penningpolitik. Riksbankschefen ska före varje räntebeslut meddelas träffa finansministern som då har möjlighet att
kommentera. Vidare finns ett sista ultimat demokratiskydd. Om den folkvalde finansministern anser att räntebeslutet är direkt felaktigt går det att
sammankalla regeringen och ta ett annat beslut. Detta har aldrig inträffat –
men det är ju också poängen med en sådan ordning – att tvinga fram ett bättre samarbete. I finanspolitiken finns inga treåriga utgiftstak, utan endast ettåriga budgetar. Vidare finns inget fastslaget överskottsmål. Viktigast av allt
– Norge har full sysselsättning!
Om LO menar allvar med sin kritik av att nuvarande normpolitiska regim
inom den ekonomiska politiken bidragit till hög arbetslöshet, så måste LO
också vara öppen för mer radikala förändringar och inte låsa sig fast i bärande
normpolitiska delar under fyra år.
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Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO i syfte att verka för full sysselsättning och en mer demokratisk styrning av penningpolitiken skall arbeta för att ett sysselsättnings- och tillväxtmål likställs med inflationsmålet. LO är i samma syfte alltid öppet
för att diskutera förändring och omprövning av styrning och mål i penningpolitiken,
att LO i syfte att verka för full sysselsättning och en mer demokratisk styrning av finanspolitiken skall verka för att nuvarande system med utgiftstak ändras antingen genom tillräckliga sysselsättningsmarginaler, eller
genom att nuvarande treåriga utgiftstak avskaffas. LO är i samma syfte
alltid öppet för förändring och omprövning av styrning och mål i finanspolitiken samt
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
Internationellt fackligt arbete – ekonomisk forskning
Byggettan, Stockholm
Byggnadsarbetares 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
bl.a. är en hållbar ekonomisk tillväxt och bättre arbetstillfällen, samtidigt med
en högre grad av social sammanhållning.
De politiska förutsättningarna för byggnadsarbetarens arbetsvillkor –
arbetstillfällen, löner, arbetsmiljö m.m. – 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 välrenommerade svenska ekonomerna Gösta Rehn och
Rudolf Meidner drog under 1950-talet upp ramarna för den s.k. 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 ska gälla i Sverige.
Tyvärr har den nationalekonomiska vetenskapen i Sverige likaväl som i
omvärlden under senare år dominerats av de s.k. nyklassiska idéerna. En be-
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ståndsdel i dessa tankar är att i princip allt ska 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 s.k. Atkins-studie över byggbranschen i
Europa. Här försökte man bl.a. 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 bl.a. 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 slutändan 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 stödjer en ekonomiskt fri forskning som syftar till att bryta det nyliberala ekonomiska rättesnöret.

Utlåtande
Motionerna 16.1–16.2
16.1
att LO i syfte att verka för full sysselsättning och en mer demokratisk styrning av
penningpolitiken skall arbeta för att ett sysselsättnings- och tillväxtmål likställs
med inflationsmålet. LO är i samma syfte alltid öppet för att diskutera förändring
och omprövning av styrning och mål i penningpolitiken,
att LO i syfte att verka för full sysselsättning och en mer demokratisk styrning av finanspolitiken skall verka för att nuvarande system med utgiftstak ändras anting-
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en genom tillräckliga sysselsättningsmarginaler, eller genom att nuvarande
treåriga utgiftstak avskaffas. LO är i samma syfte alltid öppet för förändring och
omprövning av styrning och mål i finanspolitiken samt
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 stödjer en ekonomiskt fri forskning som syftar till att bryta det nyliberala ekonomiska rättesnöret.

Motion 16.1 yrkar på omfattande förändringar av såväl penningpolitiken som budgetpolitiken. Sverige är en liten del av världsekonomin och de globala marknaderna anger i hög
grad ramen för utvecklingen i Sverige. Nivån på kravet på kapitalavkastning bestäms på
global nivå. I lagen om Riksbanken anges att målet för Riksbankens verksamhet är ett fast
penningvärde. Riksbanken tolkar målet som 2 procents inflation med variation 1 procent
uppåt och nedåt. Det motsvarar den långsiktiga inflationstakten i de länder med vilka
Sverige har huvuddelen av sina ekonomiska transaktioner. En ekonomisk politik som avviker från omvärldens innebär en högre realränta med negativa effekter för sysselsättning och fördelning av inkomster.
Genom samordnade avtalsförhandlingar skapar LO förtroende för en lönenorm som
förenar goda reallöneökningar med stabil inflation. En norm för löneförhandlingar måste
ta hänsyn till Riksbankens inflationsmål. Nuvarande ekonomisk-politiska regim har inneburit vinster för löntagarna. Reallönerna har ökat varje år sedan 1995 och inflationsförväntningarna har stabiliserats nära 2 procent.
Motionen är starkt kritisk till penningpolitiken. LOs styrelse menar att det är viktigt att
skilja mellan utfallet och det principiellt rimliga uppdraget för penningpolitiken som är
prisstabilitet. Från och med 1995, då inflationsmålet började gälla, till och med 2006, har
inflationsmålet på 2 procent i genomsnitt underskridits. Under åren 2004–2006 underskreds inflationsmålet markant. Det sammanföll med överraskande snabbt stigande produktivitet och en svag utveckling av importpriserna. Med facit i hand kan konstateras att
det hade gått att sänka räntan tidigare och snabbare i början av 2000-talet.
LOs styrelse anser att det är principiellt riktigt att som Riksbanken nu gör försöka att
stabilisera inflationen runt inflationsmålet och stabilisera resursutnyttjandet. Att nominella löner och priser inte snabbt anpassas nedåt när efterfrågan minskar medför att ekonomin inte alltid befinner sig vid, eller rör sig mot, fullt resursutnyttjande. Därför behövs
stabiliseringspolitik, vilken Riksbanken bedriver med sin räntepolitik. LOs styrelse tolkar
Riksbanken så att den tar hänsyn till kapacitetsutnyttjandet när den bestämmer sin räntepolitik. Banken söker med aktiv politik anpassa efterfrågan i ekonomin till en utveckling
förenlig med inflationsmålet. Men hur väl tillämpad penningpolitiken än är kan den inte
bestämma den långsiktiga nivån för sysselsättningen. Den bestäms av hur väl arbetsmarknaden fungerar och hur mycket befolkningen i förvärvsaktiv ålder får, vill och kan arbeta.
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Motionen vill ha ett sysselsättningsmål vid sidan av målet för prisstabilitet. LOs styrelse är mycket tveksam till att Riksbanken bör ha ytterligare mål utöver målet för inflationen. Om det finns flera motstridiga mål är det svårt för Riksdagen att delegera beslutsfattandet om räntepolitiken. Avvägningar som återspeglar olika värderingar är en politisk
uppgift för en folkvald församling.
ECBs politik anpassas efter den genomsnittliga ekonomiska utvecklingen i euroområdet. Det innebär att den europeiska penningpolitiken passar medlemsländerna olika bra
vid samma givna tidpunkt. Därför är det viktigt att EMU-länderna via en diskretionär finanspolitik kan stimulera respektive strama åt den nationella ekonomiska utvecklingen,
beroende på hur väl ECBs politik är anpassad efter medlemslandets situation. Att kräva
att ECB inför mål för tillväxt och sysselsättning jämte målet om inflation kan på europanivå förstås ur detta perspektiv, då medlemsländernas tillväxt och sysselsättning inte alltid kan räkna med stöd från en väl avvägd penningpolitik. Riksbanken har betydligt bättre
förutsättningar än ECB att bedriva en penningpolitik som väl motsvarar det ekonomiska
läget i Sverige. Därmed behöver inte Riksbankens mål omdefinieras på motsvarande sätt.
Motionärerna anser att det är mer demokratiskt att Riksbanken, som i Norge, är underordnad regeringen. LOs styrelse delar för det första inte motionens syn att penningpolitiken gjorts oberoende av folkstyret. I Sverige är Riksbanken en oberoende myndighet
under Riksdagen. I Sverige utser Riksdagen riksbanksfullmäktige, som i sin tur utser
sex ledamöter till direktionen. I grundlagen regleras noga politikens kontroll över Riksbanken. ”Riksdagen prövar om ledamöterna i fullmäktige och direktionen skall beviljas
ansvarsfrihet.” Fullmäktige kan om det så vill avstå från att omförordna en ledamot.
Riksbankens oberoende innebär att Riksdagen delegerat beslutsfattande om penningpolitiken till Riksbankens direktion. Genom att banken styr efter ett inflationsmål blir
mandatet begränsat och banken kan ställas till svars. För det andra utgår regleringen av
Riksbankens verksamhet från de krav som följer av att Sverige som EU-medlem är med i
den ekonomiska och monetära unionens fas två, det vill säga steget före valutaunionen.
Norge är inte med i EU och har valt ett annat upplägg av relationen mellan sin riksbank
och politiken. LOs styrelse anser således att det finns en demokratisk reglering av Riksbanken samtidigt som den faktiska tillämpningen är delegerad till en självständig direktion. LOs styrelse konstaterar också att Sverige är bundet av åtaganden inom EU.
Den öppna utvärderingen av Riksbanken är central. Riksbanken redovisar sin verksamhet inför Riksdagens finansutskott två gånger om året. Utskottet ger en gång om året ett
utlåtande över penningpolitiken. LOs kansli deltar kontinuerligt i utvärderingen av Riksbanken. LO har varit kritisk till Riksbankens arbete under åren 2003–2005 och begärde
att Riksdagens finansutskott skulle utvärdera Riksbankens penningpolitik. Internationella experter tillkallades för att ge ett omdöme. Förändringar har därefter skett i Riksbankens arbete i syfte att bättre förena högt utnyttjande av resurserna i ekonomin med
inflationsmålet. Det är också lämpligt att Riksdagens finansutskott har kvalificerade
resurser för sin utvärdering. Men LOs styrelse ser inte någon saklig grund för en radikal
reform av bankens arbete i motionens riktning.
Motionen yrkar på ändringar av statens budgetsystem. Här har LOs styrelse större

324

ARBETSMARKNAD OCH SYSSELSÄTTNING

samsyn med vad som sägs i motionen. Budgetsystemet infördes i samband med krisen i
statsfinanserna på 1990-talet för att minska utgifterna, öka budgetdisciplinen och nå lägre marknadsräntor. Utgiftstak ger kontroll över utgifterna och förbättrar förutsättningarna
att nå överskott i de offentliga finanserna. Men det kan inte med betryggande säkerhet
visas att budgetsystemet är neutralt mellan utgifter och inkomster. Systemet låser utgiftsökningar men behandlar inte de långsiktiga skatteinkomsterna med samma omsorg.
LOs styrelse vill se ett budgetsystem som gör det möjligt med säkra utgifter som stöd för
en starkare arbetslinje och för transfereringar som följer inkomstbortfallsprincipen. LO
har under en följd av år krävt större marginaler under utgiftstaket som bara får tas i anspråk för arbetsmarknads- och stabiliseringspolitik. Sådana marginaler har inte införts.
Det har nu gått cirka ett decennium sedan budgetlagen och utgiftstaken infördes och erfarenheten visar att det är befogat med en översyn. Hur mycket resurser staten sammantaget har för sin politik styrs dock inte av budgetsystemet, utan av hur många som arbetar
och hur höga skatter medborgarna vill betala.
Motionen pekar helt riktigt på att LO måste fortsätta att verka för att dämpa inflationsimpulserna genom utbudsåtgärder som innebär att arbetsmarknaden fungerar mer effektivt. LO håller med motionären om att det både behövs en väl fungerande lönebildning
och mer resurser för utbildning och arbetsmarknadspolitik samt resurser för en politik för
bättre arbetsmiljö.
Motion 16.2 anser att det saknas forskning som belyser löntagarnas intressen och vill
att LO stödjer ekonomisk forskning som ger ett sådant perspektiv. Styrelsen anser att det
är av stor vikt att till exempel kunna påvisa positiva ekonomiska samband mellan god tillväxt, bra arbetsvillkor och en jämn inkomstfördelning i samhället.
LO har idag inga egna resurser till forskning av detta slag, vilket inte minst har visats
genom nedläggning av arbetarrörelsens forskningsinstitut FIEF. Finansiering av den ekonomiska forskningen är dock ett ansvar som vilar på staten. Som motionen konstaterar är
det problematiskt att kunna garantera en fri, opartisk forskning om ekonomisk politik och
arbetsmarknadspolitik. LO bör stödja en politik för fri ekonomisk forskning där även löntagarperspektiven kommer fram.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 16.1 andra och tredje att-satserna samt
att avslå motionerna 16.1 första att-satsen och 16.2.

Debatt
I debatten deltog
Lars-Anders Häggström, Handels
Lars Ernsäter, LO
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Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtande,
– Riktlinjerna Ekonomisk politik samt
– Lars-Anders Häggströms, Handels yrkande om bifall över motion 16.1
första att-satsen.
Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla styrelsens utlåtande över motion 16.1.
Votering begärdes av Gunnel Tegnér, Handels.
Kongressen beslutade
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande,
att anta Riktlinjerna Ekonomisk politik, sid 13–14.

326

ARBETSMARKNAD OCH SYSSELSÄTTNING

Lönebildning och lönepolitik
Riktlinjer: Lönebildning, sid 15–16
Motionerna 16.3–16.5
16.3
Lönebildning
Kommunal Norrbotten
Yrken inom LO klassas fortfarande som låglöneyrken. Medlemmar inom IF
Metall, Handels, Byggnads och Kommunal med flera har i många år kämpat
för högre löner, men har fått stå tillbaka. Det är dessa yrkeskategorier som
arbetar skift för att få en skälig utbetalning vid månadens slut för att försörja
familjen på. Vi kräver att LO tar krafttag när det gäller medlemmarnas
grundlöner!
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO fortsätter samordna medlemmarnas lönebildning.

16.4
Jämställdhetspott
Handelsanställdas förbund avd 14, Skövde
Vid senaste avtalsrörelsen lyckades vi komma en bit på väg då det gäller jämställda löner. Kvinnor från Handelsanställdas förbund kunde äntligen räkna
hem en extra slant i lönekuvertet. Därför är det viktigt att vi kämpar vidare
med kampen för jämställda löner.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO även fortsatt förordar samordning i förbunden samt att kampen för
”låglönepotten” fortsätter.

16.5
Lönebildningen på den svenska arbetsmarknaden
Kommunalarbetareförbundet
Ett stort problem med lönebildningen på den svenska arbetsmarknaden har
att göra med så kallad värdediskriminering, det vill säga att det förekommer
omotiverade skillnader i lön mellan yrken som kan antas vara av lika värde
med avseende på arbetets svårighetsgrad. Den svenska arbetsmarknaden är
tydligt könsuppdelad. Särskilt bland arbetare, men även i hög grad bland
tjänstemän, är de flesta sektorer antingen starkt kvinnodominerade eller
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starkt mansdominerade. De flesta kvinnodominerade LO-yrkena har mycket
låga löner i jämförelse med mansdominerade yrkesgrupper som kan antas ha
motsvarande krav. Eftersom kvinnodominerade yrken systematiskt nedvärderas vid lönesättningen innebär detta att dessa yrken hamnar i det absolut
lägst avlönade skiktet av löntagare.
Kvinnors arbete värderas alltså lägre än mäns. Åtgärder krävs för att komma tillrätta med den strukturella diskrimineringen mellan könen. Det är ett
långsiktigt arbete som måste få ta tid. Det räcker inte med isolerade insatser
vid något tillfälle utan det krävs uthållighet. Det har också visat sig att tidigare rena låglönesatsningar inte varit tillräckligt för att komma åt problematiken.
En viktig förutsättning för att lyckas är också att så stor del av arbetsmarknaden som möjligt omfattas av åtgärderna. Det var en av drivkrafterna i diskussionerna som slutligen resulterade i samordnade förbundsförhandlingar
2007. Med stor tillfredsställelse kunde vi konstatera att det fanns en stor
uppslutning till att lösa kvinnolöneproblematiken.
Jämställdhetspotten som namnet blev på konstruktionen var resultatet av
en omfattande analys och diskussion om hur vi bäst tillsammans tar det första steget till en utjämning av lön mellan kvinnor och män.
För att få en varaktig stabil minskning av lönegapet på svensk arbetsmarknad är det oerhört viktigt att jämställdhetspotter inte blir en engångsföreteelse. Det finns ett brett folkligt stöd för att kvinnors arbete ska värderas lika
högt som mäns arbete. I kampen för jämställdheten är det därför viktigt att
alla på arbetsmarknaden i framtiden ställer sig bakom en lönepolitik som gör
detta möjligt.
En annan förutsättning för att satsningen ska lyckas är att lönebildningen
sker inom ramen för det samhällsekonomiska utrymmet. För att det ska
fungera måste vi också enas om hur vi ska bestämma normen och vilken/vilka som ska sätta normen. Det behöver nödvändigtvis inte se ut som i dag.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO-kongressen uppdrar åt LOs avtalssekreterare att i arbetet med samordnande förbundsförhandlingar 2010 särskilt verka för en särskild jämställdhetspott samt
att LOs avtalssekretare i god tid före avtalsrörelsen i avtalsrådet initierar en
diskussion om norm för lönebildning inför kommande avtalsrörelse.

Utlåtande
Motionerna 16.3–16.5 samt 13.11 sjätte att-satsen
16.3
att LO fortsätter samordna medlemmarnas lönebildning.
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16.4
att LO även fortsatt förordar samordning i förbunden samt
att kampen för ”låglönepotten” fortsätter.
16.5
att LO-kongressen uppdrar åt LOs avtalssekreterare att i arbetet med samordnande
förbundsförhandlingar 2010 särskilt verka för en särskild jämställdhetspott
samt
att LOs avtalssekretare i god tid före avtalsrörelsen i avtalsrådet initierar en diskussion om norm för lönebildning inför kommande avtalsrörelse.

13.11 sjätte att-satsen
att de förbund som har ungdomslöner försöker driva att det ska vara en ingångslön
för alla.

Fackföreningens grundläggande uppdrag är att förhindra lönekonkurrens mellan medlemmar där arbete och trygghet ställs mot lön och villkor, att tillförsäkra alla medlemmar så
höga löner och så goda anställningsvillkor som möjligt och att på arbetsmarknaden, mellan medlemmar och grupper av medlemmar genom kollektivavtal differentiera löner så att
de uppfattas som rättvisa och rimliga utifrån de skillnader i krav olika arbeten ställer.
I det andra uppdraget, att tillförsäkra medlemmarna så höga löneökningar som möjligt, är svårigheten att bedöma vad som är möjligt, vilka gränser sätter ekonomin. För
låga löneökningar ger stora vinster, berikar kapitalet och ger utrymmer för högre löneökningar hos andra grupper på arbetsmarknaden. Mot detta står att för höga löneökningar riskerar att skapa inflation, höjda räntor och arbetslöshet.
LO och dess medlemsförbund är eniga om en solidarisk lönepolitik. Inför en avtalsrörelse betyder det att det finns ett gemensamt nationellt löneutrymme. Ingen äger sin
egen produktivitetsökning eller sin egen marknadsposition som grund för lön. LO förstår
att vinstnivåer, effektiviseringar och utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden har och
måste ha betydelse för lönebildningen och den enskildes lön. Viktigast är att konstatera
att en marknadsbaserad lönebildning inte är vare sig effektiv eller långsiktigt stabil. Den
kommer att skapa lönestrukturer som är orationella och stödjer och bevarar lågproduktiv
verksamhet med låga löner. Den strider mot medborgarnas uppfattning om vad som är
rätt och riktigt.
För att skapa en lönebildning som utgår från ett gemensamt nationellt löneutrymme är
den kanske viktigaste metoden att under en lång process inför en avtalsrörelse skapa en
i samhället bred samsyn kring lönerörelsens förutsättningar. Det brukar kallas normering, samsyn kring en gemensam norm, en uppfattning om hur stort det nationella löneutrymmet är, vilka löneökningar som ger störst reallöneökning och lägst arbetslöshet.
Denna gemensamma norm måste utgå från två perspektiv för att vara framgångsrik,
ett uppifrån- och ett nerifrån-perspektiv. Uppifrån betyder utifrån de överordnade ekonomiska förutsättningar, begränsningar som gäller. De är två. Den första är att lönerna lång-
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siktigt måste bevara svenska företags konkurrenskraft i förhållande till omvärlden. Den
andra är att löneökningarna inte får äventyra sysselsättningen vilket innebär att de långsiktigt måste vara förenliga med den låginflationspolitik som bedrivs i Sverige och i hela
västvärlden.
Den solidariska lönepolitiken betyder inför en avtalsrörelse dessutom att för att kunna
motverka de löneförändringar som marknaden driver fram måste kraven ställas så att avtalen ger högre löneökningar till dem som har en felaktig lön utifrån en rimlig fördelning
av det samlade värde som arbetet skapar. Här finns det enligt LOs mening två betydande
felaktigheter i lönestrukturen som marknadskrafterna ständigt förstärker.
Den första felaktigheten gäller grupper med en svag ställning på arbetsmarknaden på
grund av stort utbud, låg specialisering i arbetsuppgifterna och kort utbildning. Dessa
grupper har en för låg lön och riskerar att ständigt förlora i relativt löneläge.
Den andra felaktigheten gäller arbeten som domineras av kvinnor. Av flera olika orsaker har dessa arbeten en för låg lön i förhållande till arbetets krav. Ett för lågt löneläge
som då naturligtvis gäller för både män och kvinnor inom det området.
Dessa felaktigheter i lönestrukturen återskapas ständigt av marknadskrafterna. Den
fackliga lönepolitiken kan om den är framgångsrik minska de avarter som marknaden
skapar. Dessa problem om rätt och fel löneskillnader är starkt förbundna med starka
marknadskrafter och de värderingar som präglar vårt samhälle och vårt arbetsliv. Den
fackliga kampen för rimliga och rättvisa löneskillnader kommer därför att pågå ständigt.
En förutsättning för facklig framgång i alla dessa tre uppdrag, förhindra lönekonkurrens, så höga reala löneökningar som möjligt och löneskillnader mellan individer och
grupper som utgår från arbetets krav är inte möjlig utan en stark facklig samordning,
inom förbunden och mellan förbunden. Att skapa denna samordning är ett av LOs viktigaste uppdrag från medlemmarna och förbunden.
Motionerna 16.3, 16.4 första att-satsen och 16.5 andra att-satsen understryker LOs
uppdrag att i kommande avtalsrörelser samordna förhandlingarna om nya kollektivavtal.
En viktig del i detta är att skapa enighet om gemensamma krav utifrån en samlad norm
om löneutrymmet framöver. LOs styrelse instämmer i behovet av en stark samordning.
Trots att förutsättningarna inför en avtalsrörelse ständigt förändras och att svårigheterna
att nå en stark enighet därför är olika från gång till gång är de möjliga att övervinna. Alla
med facklig erfarenhet vet att en stark sammanhållning är en nödvändig förutsättning för
framgång.
Motionerna 16.4 andra att-satsen och 16.5 första att-satsen understryker behovet av
att i kommande avtalsrörelser fortsätta satsningar på de med lågt löneläge och de som
arbetar i kvinnodominerade sektorer. LOs styrelse har i motiveringen ovan redogjort för
LOs grundläggande lönepolitiska utgångspunkter och den ständiga kampen mot orättvisa och felaktiga löner. Styrelsen anser att det finns felaktiga lönestrukturer och att kön är
en viktig bakomliggande orsak. Styrelsen anser dock att det inte är kongressens uppgift
att fastlägga de avtalstekniska lösningar som bör användas framöver utan detta måste
avgöras utifrån förutsättningarna inför varje avtalsrörelse och vad det är möjligt att då
skapa största möjliga enighet kring mellan förbunden.
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Motion 13.11 sjätte att-satsen föreslår att de förbund som har ungdomslöner försöker
driva kravet att det ska vara ingångslöner för alla. LOs styrelse anser principiellt att det är
viktigt med höga lägstalöner i avtalen. Begreppet ingångslöner bör undvikas eftersom det
stärker den felaktiga bild arbetsgivarna vill ge att det är löner som anställda har under en
begränsad tid. I en del branscher anser parterna att det kan vara befogat med särskilda
ungdomslöner, under 18 år. Att dessa löner skulle gälla som ingångslöner för alla skulle
leda till lägre lägstalöner i avtalen vilket vore felaktigt, vilket inte heller motionären avsett.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 16.3, 16.4 första att-satsen och 16.5 andra att-satsen,
att anse motionerna 16.4 andra att-satsen och16.5 första att-satsen besvarade samt
att avslå motion 13.11 sjätte att-satsen.

Debatt
I debatten deltog
Carina Magnusson-Fernlund, Pappers
Hans-Olof Nilsson, Livs
Jan-Henrik Sandberg, Pappers
Sofia Eriksson, Kommunal
Håkan Pettersson, Kommunal
Stefan Löfven, IF Metall
Christina Dahlström, Kommunal
Gunnar Ericson, Byggnads
John Haataja, Handels
Marie Lander, SEKO
Ingemar Göransson, LO

Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtande,
– Riktlinjerna Lönebildning samt
– Gunnar Ericsons, Byggnads yrkande om bifall över motion 16.5 första
att-satsen.
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande över motion 16.5 första att-satsen,
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande samt
att anta Riktlinjerna Lönebildning, sid 15–16.
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Arbetsmarknadspolitik och a-kassa
Aktiv arbetsmarknadspolitik
Riktlinjer: Aktiv arbetsmarknadspolitik, sid 16–19
Motionerna 16.6–16.12
16.6
Tillgänglig arbetsmarknad
Kommunal Norrbotten
De aktörer som arbetar med rehabilitering har efter regeringsbeslut drabbats
av förändringar såsom neddragningar och omorganisationer. Medel satsas
inte på en god arbetsmarknad som alla medborgare har tillgång till. Detta
innebär att de som har nedsatt arbetsförmåga drabbas hårt, dels socialt och
dels ekonomiskt. Vi ser i dag att förutsättningarna för dessa medlemmar
minskas drastiskt på arbetsmarknaden genom ökade uppsägningar och ökade
socialbidragsutbetalningar. Vi befarar att läget kommer att förvärras.
Vi föreslår
att LO verkar för en arbetsmarknad för alla.

16.7
Rätt till omställningsförsäkring vid sjukdom
Industrifacket Metall avd 24, Norra Östergötland
I de gamla avgångsbestämmelserna (AGB) fanns det så kallade hälsofallet,
hjälp till de medlemmar som fick sluta på grund av ohälsa.
I dag har vi en grupp som får sluta på grund av personliga skäl. Det till
följd av att de har drabbats av sjukdom och inte kan vara kvar på sin arbetsplats.
Vi anser därför att LO ska se över villkoren i omställningsavtalet som är
tecknat mellan LO och Svenskt Näringsliv, så att det även kommer att gälla
denna grupp.
Vi hävdar att dessa medlemmar bör ha samma stöd och hjälp för återgång
till arbetsmarknaden då dessa i dag hamnar mellan två stolar. Det kan faktiskt vara så att man inte har rätt till ersättning från försäkringskassan och
inte har arbetsförmåga till fortsatt arbete på sin arbetsplats men ändå anses
stå till den allmänna arbetsmarknadens förfogande.
Då vi har kunnat se att detta avtal har god effekt på dem som har fått
möjlighet till omställningsförsäkringen, är det av största vikt att även dessa
medlemmar får tillgång till denna avtalsförmån.
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Vi föreslår att LO får i uppdrag
att förhandla så att avtalet även gäller denna grupp.

16.8
Omställningsförsäkringen TSL
Industrifacket Metall avd 28, Västra Skaraborg
Alltför många LO-medlemmar blir uppsagda av personliga hälsoskäl när de
slitit ut sig på sitt jobb. Omställningsförsäkringen gäller inte för dessa medlemmar, arbetsgivaren har ingen skyldighet att efter fullgjord rehabilitering
ekonomiskt bistå med några medel.
Vi föreslår att LO verkar för
att omställningsförsäkringen gäller för samtliga som blir uppsagda på grund
av arbetsbrist oavsett vad arbetsbristen grundar sig på.

16.9
Omställningsstödet
Pappersindustriarbetareförbundet avd 150, Lilla Edet och
Transportarbetareförbundet avd 55, Uddevalla
Den första september 2004 infördes omställningsstödet, en ny kollektivavtalsförsäkring för stora delar av LOs medlemmar. Stödet har enligt vårt
förmenande varit en väl fungerande försäkring för de medlemmar som drabbas av arbetsbrist.
Men en stor grupp människor, nämligen de som sägs upp på grund av
hälsorelaterade skäl, omfattas inte av omställningsstödet. Dessa tillhör i dag
den absolut mest utsatta gruppen på svensk arbetsmarknad. Detta bland annat beroende på ändringen av regelverket kring arbetsgivarnas rehabiliteringsansvar som den borgerliga regeringen infört.
Många är de människor som trots sin ohälsa skulle kunna arbeta om de
gavs möjlighet till en omställning likt de som blir uppsagda på grund av arbetsbrist. Att få tillgång till denna försäkring borde vara ett naturligt led i den
borgerliga regeringens så kallade arbetslinje.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att mot bakgrund av ovanstående snarast, och med hösta prioritet, LO utreder möjligheten att de som drabbats av uppsägning på grund av hälsorelaterade skäl även omfattas av omställningsstödet.
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16.10
Ändringar i omställningsförsäkringen
Livsmedelsarbetareförbundet avd 1, Bohus-Älvsborg
Sedan den 1 september 2004 finns ett avtal för ca 1 miljon löntagare i den
privata sektorn som omfattats av omställningsförsäkringen. Det har inneburit, att när någon har blivit uppsagd på grund av övertalighet, har försäkringen gått in och hjälpt till att finna nytt arbete. Den försäkringen har fungerat
väldigt bra. Man har, på ett bra sätt, minskat på arbetslöshetstiden för den
som är drabbad. Det som inte är bra med försäkringen är att den inte omfattar de anställda som sägs upp från sin anställning, på grund av sjukdom eller
personliga skäl, där parterna är överens om att det föreligger saklig grund för
en uppsägning enligt LAS (lagen om anställningsskydd).
Med nuvarande regering och för framtiden måste denna regel ändras så
att alla omfattas, efter en förhandling mellan parterna där man är överens om
att det föreligger saklig grund för en uppsägning, (arbetsbrist) oavsett om det
beror på att man sägs upp på grund av medicinska skäl.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att målgruppen utökas att även omfatta de som blir uppsagda på grund av
arbetsbrist, orsakad av sjukdom.

16.11
Omställningsförsäkringen
Industrifacket Metall avd 6, Mellersta Norrland
Omställningsförsäkringen som kom 2004 syftar till att underlätta för LOmedlemmar att få ett nytt arbete. Tanken är att ge ett individuellt anpassat
stöd till uppsagda.
Då det gäller nuvarande ersättning anser vi den bör ändras och bli likvärdig som i tjänstemännens avtal med Svenskt Näringsliv. Vi arbetare är väl
inte mindre värda.
Omställningsförsäkringen har varit till hjälp för många LO-medlemmar
som blivit arbetslösa på grund av arbetsbrist. Men alla har inte fått den hjälp
de behöver och det beror på om man är visstidsanställd eller inte. För att få
ta del av försäkringen ska anställningen ha pågått i mer än tolv månader och
ha varit en tillsvidareanställning.
Vi tycker att regelverket borde ses över gällande vilka som ska omfattas
av avtalet. Vi tycker det är dags att hjälpa även dem som råkar vara i en visstidsanställning. Som det ser ut nu ger många kollektivavtal möjlighet till
långa visstidsanställningar.
Vi föreslår att LO verkar för
att visstidsanställda även ska omfattas av omställningsavtalet samt
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att man förhandlar om ett nytt avtal med Svenskt Näringsliv så att vi får lika
villkor som tjänstemännen.

16.12
TSL-försäkringens betalningssystem missgynnar småföretagen
som är i ekonomisk kris
Industrifacket Metall avd 6, Mellersta Norrland
Medlemmar på små företag drabbas negativt eftersom utbetalningssystemets
rutiner är skapade för stora företag eller företag som har gått i konkurs. Småföretag som varslar/säger upp personal på grund av ekonomiska problem har
inga pengar att betala kostnaderna till omställningsförsäkringen.
Med nuvarande system utbetalar företaget till omställningsförförsäkringen, därefter rekvireras motsvarande belopp från TSL. Motiveringen att man
gör så är att man vill slippa momsen. De små företag som hamnar i ett ekonomiskt utsatt läge har inte möjlighet att ligga ute med pengarna. De pengar
de har i kassan måste de använda för att undvika konkurs.
Ett exempel från verkligheten: Arbetsgivaren sade upp personalen på
grund av ekonomiska orsaker. För att kunna undvika konkurs eller total nedläggning behövde arbetsgivaren varenda krona och öre. Han måste förskottera varorna för att kunna hålla produktionen igång.
Vi föreslår att LO verkar för
att företag som den lokala fackliga organisationen bedömer är i ett besvärligt
ekonomiskt läge ska kunna hanteras på samma sätt som omställningsförsäkringen gör med företag som har gått i konkurs samt
att omställningsbeloppet höjs med det belopp som momsen utgör för att
medlemmarna inte ska drabbas negativt.

Utlåtande
Motionerna 16.6–16.12, 13.11 tredje att-satsen
samt 18.5 andra att-satsen
16.6
att LO verkar för en arbetsmarknad för alla.
16.7
att förhandla så att avtalet även gäller denna grupp.
16.8
att omställningsförsäkringen gäller för samtliga som blir uppsagda på grund av arbetsbrist oavsett vad arbetsbristen grundar sig på.
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16.9
att mot bakgrund av ovanstående snarast, och med hösta prioritet, LO utreder möjligheten att de som drabbats av uppsägning på grund av hälsorelaterade skäl
även omfattas av omställningsstödet.

16.10
att målgruppen utökas att även omfatta de som blir uppsagda på grund av arbetsbrist, orsakad av sjukdom.

16.11
att visstidsanställda även ska omfattas av omställningsavtalet samt
att man förhandlar om ett nytt avtal med Svenskt Näringsliv så att vi får lika villkor
som tjänstemännen.

16.12
att företag som den lokala fackliga organisationen bedömer är i ett besvärligt ekonomiskt läge ska kunna hanteras på samma sätt som omställningsförsäkringen
gör med företag som har gått i konkurs samt
att omställningsbeloppet höjs med det belopp som momsen utgör för att medlemmarna inte ska drabbas negativt.

13.11 tredje att-satsen
att ungdomar får jobb på arbetsmarknaden.

18.5 andra att-satsen
att inom lokala arbetsmarknadsregioner inrätta beslutsorgan för uppgifter inom arbetsmarknadspolitiken.

Motion 16.6 anser att LO bör verka för en arbetsmarknad för alla. LOs styrelse anser att
arbetslinjen har försvagats. De som av olika skäl har nedsatt arbetsförmåga har fortfarande, trots den kraftiga efterfrågan på arbetskraft under senare år, mycket svårt att få plats
i arbetslivet. För låg generositet i stöden är en viktig faktor bakom den situation som råder, liksom bristande omfattning av aktiva program som riktar sig till denna grupp. Diskriminering av personer med svag ställning på arbetsmarknaden förekommer.
Besparingarna som nu genomdrivs inom de aktiva insatserna riskerar att, som motionärerna påpekar, ytterligare förvärra problemen.
Mer varaktiga arbetsmarknadspolitiska insatser bör i ökad utsträckning ges till dem
som har behov. Det bör vara generösa och långvariga anställningsstöd, såsom lönebidrag samt skyddade arbeten i olika former. LOs styrelse anser att generösa anställningsstöd bör vara ett huvudalternativ, eftersom möjligheten för personer med nedsatt
arbetsförmåga att delta på vanliga arbetsplatser då stärks. Taken i lönebidragen bör höjas till att omfatta en större andel av de lönenivåer som finns. Dessa tak bör också index-
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eras, eller justeras årligen, efter löneutvecklingen så att effektiviteten i stödformen
säkras över tiden.
Ju fler personer med nedsatt arbetsförmåga som kan beredas plats i anställningar med
stöd, desto fler kan också komma åter i anställningar utan stöd i stället för att slås ut i
förtidspension. Anställningsstöden uppvisar de bästa resultaten när det gäller att få
personer att komma tillbaka i arbete. Plusjobb var en bra insats som snabbt nådde ut till
personer som behövde stort stöd. Med många anställningar som staten subventionerar,
krävs ett robust system för samråd med fackliga organisationer vid sådana anställningar.
De villkor som erbjuds ska granskas och följas upp. Där kollektivavtal inte finns, ska kollektivavtalsenliga villkor uppfyllas.
Skyddat arbete i offentlig sektor (OSA) är en viktig insats för många och den bör utvecklas ytterligare. Samhall har vidare en viktig funktion i att bereda plats för fler i arbetslivet. Styrningen av Samhall bör dock ses över och platserna kommer att behöva öka
under åren framöver.
Skyddade arbeten i både offentlig och privat sektor bör utvecklas för att möjliggöra att
många fler får delta i arbetslivet efter förmåga. Det måste också skapas större utrymme
för dem som har varaktigt nedsatt arbetsförmåga att delta i arbetslivet, utan ständig
press på omprövning av stödet. Arbetslinjen behöver tydligt stärkas på det här området.
Motionärerna upplever att uppsägningarna blivit fler. Det finns medicinskt färdigbehandlade personer som blivit uppsagda under sin sjukdomstid. De som börjar söka arbete efter sjukdom bör få bättre individuellt anpassade insatser av hög kvalitet anordnade
av Arbetsförmedlingen. Målet bör vara att fler arbetslösa sjuka ska bli arbetssökande friska, och få anställningar med kollektivavtalsenliga villkor. Samhället och arbetsgivarna
har ett ansvar att göra sitt yttersta på denna punkt under åren som kommer. Fackföreningsrörelsen behöver också ge ett bidrag genom att driva på för att fler arbetsplatser ska
ta emot lönebidragsanställda och andra med behov av subventionerad anställning.
Motionerna 16.7, 16.8, 16.9 samt 16.10 kräver att LO ska verka för en utveckling av omställningsstödet så att också de arbetstagare som tvingas lämna sin arbetsplats på grund
av hälsoskäl ska omfattas av omställningsstödet. Regeringens nya krav på rehabilitering,
tillsammans med försäkringskassans hårdare bedömningar av arbetsförmågan, slår hårt
mot de arbetstagare som tvingas lämna sitt arbete på grund av hälsoskäl. Ett utvecklat
omställningsstöd kan fylla en viktig funktion för de löntagare som tvingas lämna sitt arbete på grund av hälsoskäl.
Vid de konferenser som LO genomfört i syfte att diskutera stödet har detta varit den
mest önskvärda förändringen av omställningsstödet. Det finns anledning att utveckla
omställningsstödet så att det omfattar medlemmar i LO-förbund som tvingas lämna sin
arbetsplats på grund av hälsoskäl.
Motion 16.11 berör kravet på att anställda som har en visstidsanställning ska omfattas
av omställningsstödet. Detta är ett krav som framförts på de konferenser som LO genomfört med omställningsstödet som huvudämne.
Kriteriet för att få ett omställningsstöd är att arbetstagaren varit tillsvidareanställd i 12
månader och arbetat minst 16 timmar per vecka. På grund av fler anställda med otrygga
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anställningsformer ställs en allt större andel av de uppsagda arbetstagarna utanför omställningsstödet. LO anser därför att en utveckling av omställningsstödet är nödvändig.
LOs linje är att visstidsanställda ska omfattas av omställningsstödet vid en uppsägning
initierad från arbetsgivaren, under förutsättning att man arbetat 16 timmar per vecka.
LOs ambition är att verka för att likvärdiga villkor ska gälla för LO-förbundens medlemmar som för tjänstemännen, i viktiga delar av omställningsavtalet. LOs styrelse uppfattar
motionens krav på lika villkor som liktydigt med likvärdiga villkor, varför motionen kan bifallas. Det finns dock ekonomiska prioriteringar att beakta, exempelvis kraven att även de
som tvingas sluta sin anställning på grund av hälsoskäl ska kunna omfattas av omställningsstödet.
Motion 16.12 tar upp det problem som kan uppstå då ett litet företag med ekonomiska
problem inte kan ligga ute med pengar till en leverantör för omställningsstödet. Motionären vill därför att LO ska verka för ett likställande med en situation där ett företag har gått
i konkurs. I det senare fallet utbetalas pengarna direkt till leverantören eller till den fackliga organisationen som i sin tur betalar leverantören.
Nu fungerar handläggningen så att när det är klart vilka som blivit uppsagda så ansöker den lokala fackliga organisationen, tillsammans med arbetsgivaren om medel hos
fonden för de arbetstagare som ska omfattas av ett omställningsstöd. Därefter gör trygghetsfonden en prövning och betalar ut det ekonomiska stödet till företaget som i sin tur
betalar till leverantören.
Normalt betalar företagen leverantören innan företaget fått pengar från trygghetsfonden. Som motionen påtalar har det uppstått problem då företag har bristande betalningsförmåga. Trygghetsfonden har dock under 2007 ändrat sina rutiner vilket innebär att om
ett företag har ekonomiska problem hanteras dessa ärenden på samma sätt som vid ett
konkursfall.
I motionen lyfts också krav på att höja beloppet lika mycket som det momsen utgör.
Omställningsstödet har 2007 höjts från 19 000 kronor till 22 000 kronor. Trygghetsfondens styrelse har beslutat om att beloppet ska omprövas varje år.
Motion 13.11 diskuterar ungdomars villkor på arbetsmarknaden och yrkar på att ungdomar ska få jobb. Det är inte för LOs kongress möjligt att fatta beslut om att unga ska
anställas, men styrelsen anser att både aktiva arbetsmarknadspolitiska insatser och utbildningssystemet tydligare måste inriktas på att underlätta ungas inträde i arbetslivet.
Att få ett gott fotfäste i arbetslivet som ung är viktigt för att minska risken både för arbetslöshet och låga inkomster senare i livet.
För ungdomar ska det reguljära skolväsendet i första hand svara för utbildningen. Aktiv
arbetsmarknadspolitik ska enbart tillfälligt utbilda unga. Gymnasieskolan har uppvisat
stora brister vad gäller övergången till arbetslivet. Många lämnar med ofullständiga gymnasiestudier och bland dessa unga är arbetslösheten högst. Många lämnar också med en
gymnasieutbildning som inte efterfrågas av arbetsgivare. Nu reformeras gymnasiet och i
den processen är det viktigt att större hänsyn tas till arbetsmarknadens behov, för att bättre kunna underlätta övergången mellan skola och arbetsliv. Det är för LO viktigt att både
gymnasium och högskola fungerar bättre vad gäller ungas övergång till arbetslivet.
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Aktiv arbetsmarknadspolitik måste dock bidra med stöd till unga att söka arbete och
med program för unga som har svårt att få jobb. Ett bra personligt bemötande på Arbetsförmedlingen och en handlingsplan som utformas i dialog med den unga är viktigt. LO anser att det finns en risk att den jobbgaranti för unga som regeringen skapat 2007 inte
kommer att innehålla tillräckligt med program av hög kvalitet för unga med stort behov
av stöd. En individuellt anpassad arbetsmarknadspolitik för unga utan särregler för ersättningar från a-kassan eller aktivitetsstöd, med bra studiemotiverande praktikinsatser
och anställningsstöd bör vara huvudvägen. Bra handledare måste också säkras vid praktik. Kortare utbildningar med nära koppling till arbetsmarknadsbehov bör även kunna ingå i en garanti.
Motion 18.5 tar i sin andra att-sats upp frågan om lokala beslutsorgan i arbetsmarknadspolitiken. Arbetsmarknadspolitiken finansieras och beslutas om på nationell nivå
och bör inte vara en beslutsfråga för den regionala eller lokala nivån. Däremot är det viktigt att genomförandet av arbetsmarknadspolitiska program sker på ett sådant sätt att de
verkligen leder till jobb och inte försämrar villkoren på arbetsmarknaden. Därför är regionala och lokala samråd mellan Arbetsförmedlingen och fackliga organisationer kring anställningsstöd och praktikplatser en del av ett legitimt och effektivt genomförande av
arbetsmarknadspolitiken. Fackliga organisationer bidrar till kontroll av missbruk och
oönskad undanträngning som kan följa av aktiva program. De har också möjlighet att ge
stöd till medlemmar som söker arbete eller deltar i sådana program. Samråd med fackliga
organisationer bör också gälla nystartsjobbens olika former, eftersom de bör beaktas
som anställningsstöd.
Regeringen har beslutat att Arbetsförmedlingen ska ha ett centralt rådgivande partsråd, medan övriga råd beslutas om av myndigheten och kommer att inrättas under 2008.
LOs styrelse anser att Arbetsförmedlingen bör ha regionala och lokala samrådsorgan
med representanter för arbetsmarknadens parter. Den fackliga representationen måste
säkerställas över hela landet, så att samråd sker i alla arbetsmarknadsområden som nu
inrättats inom myndigheten. Facklig representation måste säkras både i branschråd och
arbetsmarknadsråd. Det bör enligt LOs styrelse finnas föreskrifter inom myndigheten för
hur samverkan ska ske på regional och lokal nivå och som även reglerar att representanter för parterna ska ingå. Det bör vidare tydliggöras vad som ska avhandlas i råden och
vad ledamöternas uppdrag är.
Samverkan bör ske under sådana former att den unika kunskap som arbetsmarknadens parter har om hur den lokala och regionala arbetsmarknaden fungerar sätts i centrum. Metoder för hur Arbetsförmedlingen ska tillgodogöra sig den kunskap som finns
hos parterna bör utvecklas. Fackliga organisationer är de som är mest lämpade för att avgöra om arbetsgivaren tillämpar avtalsenliga villkor.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 16.6–16.11 och 13.11 tredje att-satsen,
att anse motion 16.12 besvarad samt
att avslå motion 18.5 andra att-satsen.
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Debatt
I debatten deltog
Per Lilja, Handels
Lena Westerlund, LO

Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtande,
– Riktlinjerna Aktiv arbetsmarknadspolitik samt
– Per Liljas, Handels yrkande om tillägg i Riktlinjerna på sidan 18, rubrik
Utökad arbetslivsinriktad rehabilitering, andra stycket, sista raden: ”…
arbetsförmedlingens vanliga regi. Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen bör särskilt uppmärksamma funktionshindrades behov av stöd så att
möjligheten att få arbete förbättras” till vilket styrelsen yrkade bifall.
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande,
att anta Riktlinjerna Aktiv arbetsmarknadspolitik, sid 15–19 samt
att bifalla Per Liljas, Handels tilläggsyrkande Riktlinjerna på sidan 18, rubrik
Utökad arbetslivsinriktad rehabilitering, andra stycket, sista raden:
”… arbetsförmedlingens vanliga regi. Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen bör särskilt uppmärksamma funktionshindrades behov av stöd så
att möjligheten att få arbete förbättras”.
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Förbundsgemensam a-kassa
Riktlinjerna A-kassan, sjätte att-satsen, sid 21
Motionerna 16.13–16.15
16.13
LO-gemensam a-kassa
SEKO Jämtland
För att underlätta övergångar mellan olika fackförbund och för att via en gemensam LO a-kassa göra stora administrativa besparingar.
Vi föreslår
att LO med kraft och hög prioritet arbetar för genomförande av en gemensam a-kassa samt
att LO inför en sådan gemensam a-kassa före regeringens införande av obligatorisk a-kassa.

16.14
Gemensam a-kassa inom LO
Handelsanställdas förbund avd 11, Örebro
En gemensam a-kassa inom LO skulle förenkla övergången när en medlem
byter förbund. Det skulle också förhindra den splittring som det finns risk
för med den differentierade a-kassan. Detta för att det blir väldigt olika avgifter i olika förbund. Alliansregeringens försök att spela ut förbunden mot
varandra måste förhindras till varje pris och detta gör vi bäst genom att hålla
ihop mot alla angrepp mot vår rörelse. Lika a-kasseavgift för alla, oavsett
LO-förbund måste vara ett av målen för oss.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för att införa en gemensam a-kassa för alla LO-förbund.

16.15
Gemensam arbetslöshetskassa
Fastighetsanställdas Förbund avd 18, Västerås
Den förväntade differentieringen när det gäller arbetslöshetsavgiften kommer att drabba förbund med hög ofrivillig arbetslöshet på ett negativt sett
genom en högre avgift
Vi föreslår
att LO verkar för en gemensam solidarisk arbetslöshetskassa inom LO-förbunden.
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Utlåtande
Motionerna 16.13–16.15
16.13
att LO med kraft och hög prioritet arbetar för genomförande av en gemensam
a-kassa samt
att LO inför en sådan gemensam a-kassa före regeringens införande av obligatorisk
a-kassa.

16.14
att LO verkar för att införa en gemensam a-kassa för alla LO-förbund.
16.15
att LO verkar för en gemensam solidarisk arbetslöshetskassa inom LO förbunden.
Motionärerna föreslår att LO ska bilda en förbundsgemensam a-kassa.
LOs styrelse har efter en liknande motion till representantskapet våren 2007 beslutat
att utreda förutsättningarna för en förbundsgemensam a-kassa. När styrelsen besvarar
denna motion är frågan under utredning inom LO. Det är lätt att instämma i motionärernas
syfte.
LOs grundläggande utgångspunkter för arbetslöshetsförsäkringen är två – trygghet
och solidaritet. För de löntagare som ansluter sig till försäkringen ska denna ge trygghet
genom vetskapen att den under en omställningsperiod ger en god ersättning i händelse
av arbetslöshet. En solidarisk försäkring bygger dels på att finansieringen säkras av alla
gemensamt, alltså till stor del genom statsbidrag eftersom arbetslöshet är en fråga för
hela samhället. Inte minst bygger en verkligt solidarisk försäkring på att riskerna för arbetslöshet för arbetstagarnas del delas gemensamt mellan löntagarna, att de anslutna
löntagarna bidrar till finansieringen utifrån jämlika premisser.
Risken för arbetslöshet varierar mellan sektorer och branscher, och i den absoluta
merparten av fall är arbetslöshetsrisk inte något som den enskilde själv kan välja. Som
underliggande förklaring till en hög arbetslöshetsrisk ligger förutom branschers konjunkturkänslighet och strukturomvandling också i stor utsträckning i vilken grad löntagarna betraktas som utbytbara. Arbetare, kvinnor, personer med utländsk bakgrund,
unga, och även äldre arbetstagare i sektorer som tillskrivs låg status, har en högre arbetslöshetsrisk än andra grupper på arbetsmarknaden. En arbetslöshetsförsäkring där
avgifterna differentieras utifrån arbetslöshetsnivå, i enlighet med den borgerliga regeringens politik, innebär därför ofrånkomligen att stora orättvisor skapas mellan olika
löntagargrupper. Detta är enligt LOs syn oacceptabelt och arbetslöshetsförsäkringen
bör åter konstrueras med en solidarisk finansiering så att den utjämnar riskerna mellan
olika kollektiv.
Det första problemet är den politiska osäkerheten som följer av den borgerliga regeringens agerande. Regeringen har genomfört en rad förändringar som lägre statsbidrag
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och den planerar att införa en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Kostnaden för den
försäkrade har ökat och det sker en betydande medlemsutströmning ur a-kassorna. Den
osäkra omvärlden för a-kassorna innebär att förbunden, när ett beslut fattas, inte kan
överblicka de ekonomiska konsekvenserna.
Det andra problemet är hur det ska vara möjligt att skapa en solidarisk finansiering av
kostnaderna mellan LO-förbundens medlemmar. Motionärens syfte är att öka solidariteten genom att fördela kostnaderna för arbetslösheten jämnare mellan LO-förbundens
a-kassor. En LO-gemensam kassa kan antas få en gemensam avgift för alla medlemmar
oavsett arbetslösheten.
En tolkning av solidaritet är att de som har mer resurser ska bidra mer till dem som har
mindre resurser och att de som har mer behov ska få mer. Alltså, av var och en efter förmåga och åt var och en efter behov.
LOs styrelse anser att det inte är enkelt att åstadkomma en solidaritet mellan olika
a-kassor enligt principen ovan och att det inte underlättas av hur regeringen konstruerar
avgifterna till staten. En a-kassa ska enligt förslag med genomförande den 1 juli 2008 till
staten betala 33 procent av den totalt utbetalda inkomstrelaterade dagpenningen, beräknat per månad. Hur mycket en a-kassa ska betala i finansieringsavgift styrs av den utbetalda dagpenningen i kassan. Denna styrs dels av arbetslösheten i kassan, dels av
medlemmarnas inkomster. Det innebär att flera faktorer kan styra den utbetalda dagpenningen. Antingen är det låg arbetslöshet eller låg lön som ger låg dagpenning eller tvärtom hög arbetslöshet och hög lön som ger hög dagpenning eller en kombination av dessa
faktorer. Även förekomsten av hel- respektive deltidsarbete spelar in.
Regeringens differentiering av kostnaderna mellan olika a-kassor syftar till att öka belastningen på de kassor som har hög arbetslöshet. Tanken är att arbetslöshetsnivån i en
kassa är självförvållad. Det är inte LOs uppfattning. Men det försvårar för LO-förbunden
att bygga en solidarisk gemensam a-kassa.
Den tredje delen av problemet är hur regeringen definierar vilket behov av försäkringar
som individen har. Arbetslöshetspolitiken innebär att den som har deltidsarbete eller säsongsanställning eller har visstidsanställning och ofta blir arbetslös har fått ett väsentligt
lägre skydd i förhållande till försäkringsbehovet än tidigare. I vissa fall skulle samma
grupp av medlemmar i en förbundsgemensam kassa med en gemensam avgift få en högre
avgift för en försäkring som väsentligt försämrat förutsättningarna att tillgodose deras
behov.
Motionerna 16.13–16.14 vill ha en gemensam a-kassa för att underlätta medlemmarnas övergång mellan kassorna. Syftet att underlätta övergången mellan kassorna bör
kunna uppnås genom ökat samarbete och bättre rutiner och är inte ensamt motiv för en
sammanslagning av kassorna.
Styrelsen vill avvakta med ett beslut om en förbundsgemensam kassa till dess de finansiella och legala förutsättningarna för arbetslöshetsförsäkringen är mer stabila. Hur
en eventuell obligatorisk arbetslöshetsförsäkring kommer att genomföras är ett exempel
på en sådan omständighet. En lämplig ordning är att styrelsen får följa frågan och återkomma till representantskapet när det finns mer information om de ekonomiska villkoren
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för försäkringen. Styrelsens ambition är att återkomma med förslag till representantskapet hösten 2008.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att hänskjuta motionerna 16.13–16.15 till LOs representantskap.

Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtande samt
– Riktlinjerna A-kassan, sjätte att-satsen.
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande samt
att anta Riktlinjerna A-kassan, sjätte att-satsen, sid 21.
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A-kassornas framtida utformning och finansiering
Riktlinjer: A-kassans andra och femte att-satserna, sid 21
Motionerna 16.16–16.21
16.16
Återställ inte a-kassan
Fastighetsanställdas Förbund och Transportarbetareförbundet
Sedan den borgerliga regeringen gjort våra a-kassor till sitt viktigaste slagträ
mot fackföreningsrörelsen har det väckts mängder av krav på att en framtida
socialdemokratisk regering ska återställa a-kassan till den ordning som gällde
innan det borgerliga maktövertagandet.
Det är ingen bra idé.
Även om den socialdemokratiska regeringen inte ägnade sig åt samma
idelogiskt präglade misshandel av a-kassorna som borgerligheten, fattade
man ändå en rad beslut som skapade en för fackföreningsrörelsen oacceptabel situation. Felbesluten fick främst två konsekvenser: ersättningsnivåerna
blev för låga och de fackliga a-kassorna förvandlades stegvis till myndigheter.
När det gäller ersättningsnivåerna har de, historiskt sett, alltid byggt på
principen att arbetslösa ska få så god ersättning vid arbetslöshet att de inte
ska känna sig tvingade att erbjuda sin arbetskraft till underpris och därmed
underminera kollektivavtalen. Även om procentsatserna i a-kasseförsäkringen har varierat något har den principen kunnat upprätthållas fram till början
av 2000-talet. Då frystes ersättningsnivåerna trots att alltfler löntagare, även
inom LO-kollektivet, höjde sina löner så mycket att de inte längre kunde
räkna med en 80-procentig ersättning vid arbetslöshet.
När den borgerliga regeringen tillträdde var den högsta ersättningen från
a-kassan 730 kronor per dag. Den räckte bara till att ge ungefär halva arbetstagarkollektivet 80 procent i ersättning vid arbetslöshet. Det är för lite och
inget att eftersträva att återställa. Den relativt sett låga ersättningsnivån på
maximalt 730 kronor gjorde det dessutom lätt för den nytillträdda regeringen att sänka nivån ytterligare, till 680 kronor. Det principiellt viktiga avsteget från 80-procentsnivån var ju redan taget.
Lika viktig är omvandlingen av a-kassan till en myndighet.
Fram till i slutet av 1990-talet var de fackliga a-kassorna rent organisatoriskt styrda av sina ägare, fackföreningarna. De var, i allt väsentligt, en del av
den ideella organisationen och de styrdes av demokratiskt fattade beslut i
den organisationen. I och med att JO och AMS började ifrågasätta a-kassornas legitimitet inleddes också en politisk process som successivt förvandlade
a-kassorna till en myndighet som skulle stöpas i exakt samma form och styras
utifrån samma av staten uppsatta regler.
Den processen underlättade alliansens ambitioner att förvandla a-kassan
till en bricka i ett antifackligt politiskt spel. För när en a-kassa omvandlats till
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en myndighet vars verksamhet i hög utsträckning finansieras av medel från
statskassan, framstår det som legitimt för regeringen att styra verksamhetens
regelverk och betrakta dess utgifter som skattemedel.
Men det finns ett tydligt fackligt intresse av att se a-kassorna för vad de
varit och också bör förbli – en del av en demokratisk folkrörelse. Och det är
i grunden djupt felaktigt att betrakta den statsfonderade delen av a-kasseersättningen som en skatt. Den statliga ersättningen kommer från arbetsmarknadsfonder som i sin tur baseras på arbetsgivaravgifter vilka ursprungligen byggdes på avtal mellan parterna och avstått löneutrymme. Hela den
grundläggande konstruktionen har blivit otydligare genom årtiondena men
nu när det visat sig att a-kassan kan bli ett redskap för en löntagarfientlig politik framstår det som ett avgörande fackligt intresse att motverka en utveckling där a-kassans fonder betraktas som en del av skatteunderlaget.
Det kan inte ske genom att en framtida socialdemokratisk regering återställer den a-kassa vi hade före det borgerliga maktövertagandet. I stället
framstår det som nödvändigt att korrigera de felsteg som bäddade för den
borgerliga ockupationen. Två uppgifter framstår som centrala:
– Säkerställ en ordning som verkligen ger 80 procent till alla arbetslösa.
– Säkerställ ett regelverk som återbördar a-kassorna till sina ägare fackföreningarna och dessutom skiljer den del av arbetsmarknadsavgiften som
betalar ut ersättning till arbetslösa från den del av statskassan som kan ses
som finansieringsunderlag för skattesänkningar på andra områden.
Vi föreslår
att LO verkar för en ordning där a-kassorna styrs av sina ägare och blir en
tydlig del av en folkrörelse samt
att LO verkar för att de a-kassefonder som solidariskt ska utjämna skillnader
mellan olika arbetstagarkollektiv på ett tydligt sätt placeras utanför den
skattefinansierade sektorn.

16.17
Återställ inte a-kassan
Hotell och Restaurang Facket och SEKO
Sedan den borgerliga regeringen gjort våra a-kassor till sitt viktigaste slagträ
mot fackföreningsrörelsen har det väckts mängder av krav på att en framtida
socialdemokratisk regering ska återställa a-kassan till den ordning som gällde
innan det borgerliga maktövertagandet.
Det är ingen bra idé.
Även om den socialdemokratiska regeringen inte ägnade sig åt samma
ideologiskt präglade misshandel av a-kassorna som borgerligheten, fattade
man ändå en rad beslut som skapade en för fackföreningsrörelsen oacceptabel situation.
Felbesluten fick främst två konsekvenser: ersättningsnivåerna blev för lå-
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ga och de fackliga a-kassorna förvandlades stegvis till myndigheter.
När det gäller ersättningsnivåerna har de, historiskt sett, alltid byggt på
principen att arbetslösa ska få så god ersättning vid arbetslöshet att de inte
ska känna sig tvingade att erbjuda sin arbetskraft till underpris och därmed
underminera kollektivavtalen.
Även om procentsatserna i a-kasseförsäkringen har varierat något har den
principen kunnat upprätthållas fram till början av 2000-talet. Då frystes ersättningsnivåerna trots att allt fler löntagare, även inom LO-kollektivet, höjde sina löner så mycket att de inte längre kunde räkna med en 80-procentig
ersättning vid arbetslöshet.
När den borgerliga regeringen tillträdde var den högsta ersättningen från
a-kassan 730 kronor per dag. Det räckte bara till att ge ungefär halva arbetstagarkollektivet 80 procent i ersättning vid arbetslöshet.
Det är för lite och inget att eftersträva att återställa. Den relativt sett låga
ersättningsnivån på maximalt 730 kronor gjorde det dessutom lätt för den
nytillträdda regeringen att sänka nivån ytterligare, till 680 kronor. Det principiellt viktiga avsteget från 80-procentsnivån var ju redan taget.
Än viktigare är den socialdemokratiskt styrda omvandlingen av a-kassan
till en myndighet.
Fram till slutet av 1990-talet var de fackliga a-kassorna rent organisatoriskt styrda av sina ägare, fackföreningarna. De var, i allt väsentligt, en av
den ideella organisationen och de styrdes av demokratiskt fattade beslut i
den organisationen. I och med att JO och AMS började ifrågasätta a-kassornas legitimitet inleddes också en politisk process som successivt förvandlade
a-kassorna till en myndighet.
När den nya tillsynsmyndigheten IAF fått verka några år förlorade fackförbunden i stort sett alla befogenheter att styra sina a-kassor: a-kassorna
skulle stöpas i exakt samma form och styras utifrån samma av staten uppsatta regler.
Den processen underlättade Alliansens ambitioner att förvandla a-kassan
till en bricka i ett antifackligt politiskt spel.
För när en a-kassa omvandlats till en myndighet vars verksamhet i hög utsträckning finansieras av medel från statskassan, framstår det som legitimt
för regeringen att styra verksamhetens regelverk och betrakta dess utgifter
som skattemedel.
Men det ligger ett djupt fackligt intresse i att se a-kassorna för vad de varit
och också bör förbli – en del av en demokratisk folkrörelse. Och det är i grunden djupt felaktigt att betrakta den statsfonderade delen av a-kasseersättningen som en skatt. Den statliga ersättningen kommer från arbetsmarknadsfonder som i sin tur baseras på arbetsgivareavgifter som ursprungligen byggdes på avtal mellan parterna och avstått löneutrymme.
Hela den grundläggande konstruktionen har blivit otydligare genom årtiondena men nu när det visat sig att a-kassan kan bli ett redskap för en löntagarfientlig politik framstår det som ett avgörande fackligt intresse att mot-
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verka en utveckling där a-kassans fonder betraktas som en del av skatteunderlaget.
Det kan inte ske genom att en framtida socialdemokratisk regering återställer den a-kassa vi hade före det borgerliga maktövertagandet.
I stället framstår det som nödvändigt att korrigera de felsteg som bäddade
för den borgerliga ockupationen.
Två uppgifter framstår som centrala:
– Säkerställ en ordning som verkligen ger 80 procent till alla arbetslösa.
– Säkerställ ett regelverk som återbördar a-kassorna till sina ägare fackföreningarna och dessutom skiljer den del av arbetsmarknadsavgiften som
betalar ut ersättning till arbetslösa från den del av statskassan som kan ses
som finansieringsunderlag för skattesänkningar på andra områden.
Vi föreslår
att LO verkar för en ordning där a-kassorna styrs av sina ägare och blir en
tydlig del av en folkrörelse samt
att LO verkar för att de a-kassefonder som solidariskt ska utjämna skillnader
mellan olika arbetstagarkollektiv på ett tydligt sätt placeras utanför den
skattefinansierade sektorn.

16.18
Arbetslöshetsförsäkringen
Livsmedelsarbetareförbundet avd 11, Halmstad
En av den nya högerregeringens första initiativ var att försämra arbetslöshetsförsäkringen. Den blev både dyrare och sämre för den enskilde försäkrade. Förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen är många, och ett av de mest
upprörande inslagen är de nya villkoren. Dessa innebär sammanfattningsvis
att det blir svårare att bli berättigad till ersättning vid arbetslöshet. Det här
är framför allt ett slag i ansiktet för dem med osäkra och tillfälliga jobb. Antalet och andelen tidsbegränsade anställningar har vuxit starkt inte minst
bland yngre kvinnor.
De nya villkoren riskerar att utestänga människor helt från a-kassa. Detta
är i sig själv upprörande, och medför samtidigt att de hänvisas till socialtjänsten i kommunerna för att klara sin försörjning. Att kostnaderna för arbetslöshetsförsäkringen på detta sätt överförs till kommunerna bekymrar väl
knappast den nuvarande regeringen. Allvarligast är att risken för att gruppen
”fattiga” växer på nytt medan de redan välbärgade drar ifrån ännu mer. Ökad
fattigdom och växande klyftor borde inte höra hemma i 2000-talets Sverige.
Det är viktigt att fackföreningsrörelsen avslöjar konsekvenserna av
högerns politik på det här området, och samtidigt aktivt tar strid för en stark
a-kassa värd namnet.
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Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO i en facklig-politisk samverkan utreder och genomlyser tänkbara alternativ för en framtida stark arbetslöshetsförsäkring.

16.19
Arbetslöshetsförsäkringen
Pappersindustriarbetareförbundet avd 150, Lilla Edet
En av den nya högerregeringens första initiativ var att försämra arbetslöshetsförsäkringen. Den blev både dyrare och sämre för den enskilde försäkrade.
Förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen är många, och ett av de mest
upprörande inslagen är de nya villkoren. Dessa innebär sammanfattningsvis
att det blir svårare att bli berättigad till en ersättning vid arbetslöshet. Det
här är framför allt ett slag i ansiktet för dem med osäkra och tillfälliga jobb.
Antalet och andelen tidsbegränsade anställningar har vuxit starkt, inte minst
bland yngre kvinnor.
De nya villkoren riskerar att helt utestänga människor från a-kassa. Detta
är i sig själv upprörande och medför samtidigt att de hänvisas till socialtjänsten i kommunen för att klara sin försörjning. Att kostnaderna för arbetslöshetsförsäkringen på detta sätt överförs till kommunerna bekymrar väl knappast den nuvarande regeringen.
Allvarligast är att risken för att gruppen ”fattiga” växer på nytt medan de
redan välbärgade drar ifrån ännu mer. Ökad fattigdom och växande klyftor
borde inte höra hemma i 2000-talets Sverige.
Det är viktigt att fackföreningsrörelsen avslöjar konsekvenserna av
högerns politik på detta område och samtidigt aktivt tar strid för en stark
a-kassa värd namnet.
Vi föreslår
att arbetslöshetsförsäkringen ska vara en stark omställningsförsäkring vid
arbetslöshet och bygga på principen om inkomstbortfall.

16.20
Avskaffande av den förhöjda finansieringsavgiften till a-kassan
Kommunal Östergötland
Den nuvarande regeringen har beslutat att införa en förhöjd avgift för dem
som är medlemmar i a-kassan. Dessa pengar går inte till a-kassan utan till att
finansiera andra skattesänkningar. Vi tycker att det är viktigt att alla ska ha
råd att ha en arbetslöshetsförsäkring utan att behöva göra avkall på den, oavsett om man är hög- eller låginkomsttagare.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO arbetar för att den förhöjda finansieringsavgiften till a-kassan tas bort.
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16.21
Inkomstrelaterad avgift till a-kassan
Handelsanställdas förbund avd 10, Trollhättan
Med den borgerliga regeringen har avgiften till a-kassan höjts kraftigt. Alla
betalar samma avgift antingen man har låg lön eller högre lön. Löntagarna
betalar en hög avgift för en försäkring som väsentligt har försämrats. Konsekvensen av detta har lett till att de som bäst behöver försäkringen inte har
råd att betala avgiften och därmed lämnat densamma. För att ge dessa bättre
möjligheter att vara kvar borde en inkomstrelaterad avgift införas.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att en procentavgift införs till a-kassan.

Utlåtande
Motionerna 16.16–16.21, 16.25 sjunde att-satsen
samt 16.26 första att-satsen
16.16
att LO verkar för en ordning där a-kassorna styrs av sina ägare och blir en tydlig del
av en folkrörelse samt
att LO verkar för att de a-kassefonder som solidariskt ska utjämna skillnader mellan
olika arbetstagarkollektiv på ett tydligt sätt placeras utanför den skattefinansierade sektorn.

16.17
att LO verkar för en ordning där a-kassorna styrs av sina ägare och blir en tydlig del
av en folkrörelse samt
att LO verkar för att de a-kassefonder som solidariskt ska utjämna skillnader mellan
olika arbetstagarkollektiv på ett tydligt sätt placeras utanför den skattefinansierade sektorn.

16.18
att LO i en facklig-politisk samverkan utreder och genomlyser tänkbara alternativ för
en framtida stark arbetslöshetsförsäkring.

16.19
att arbetslöshetsförsäkringen ska vara en stark omställningsförsäkring vid arbetslöshet och bygga på principen om inkomstbortfall.

16.20
att LO arbetar för att den förhöjda finansieringsavgiften till a-kassan tas bort.
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16.21
att en procentavgift införs till a-kassan.
16.25 sjunde att-satsen
att LO verkar för att finansieringen av a-kassan återställs.
16.26 första att-satsen
att LO ges i uppdrag att tillsammans med socialdemokraterna utarbeta ett förslag till
hur en framtida arbetslöshetsförsäkring bör formas.

Både motion 16.16 och 16.17 sätter fingret på två av de mest grundläggande frågorna i hur
en framtida a-kassa ska vara utformad: kopplingen till den fackliga organisationen och
försäkringens finansiering.
Kopplingen mellan facket och a-kassan är viktig för hela den svenska modellen. Den
fackliga organisationen har två grundläggande intressen – höga reallöneökningar och
hög sysselsättning. Den fackliga kopplingen till a-kassan kan därigenom fungera som ett
instrument för att motverka att det uppstår lönekonkurrens neråt och samtidigt se till att
medlemmar som är arbetslösa står till arbetsmarknadens förfogande och på så sätt bidrar till en hög sysselsättning. De fackliga a-kassorna har också en nära koppling till avtalsområdet och känner till avtalen och deras villkor. Fackligt administrerade a-kassor
bidrar också till att upprätthålla en hög organisationsgrad vilket är centralt för att upprätthålla starka kollektivavtal. Därför är kopplingen mellan a-kassorna och den fackliga organisationen mycket viktig.
Idag finansieras kassorna av avgifter både från medlemmarna och en del av arbetsgivareavgiften, den så kallade arbetsmarknadsavgiften. Det innebär att de allra flesta förvärvsarbetande bidrar till försäkringen. LO kräver dessutom att den gemensamma
finansieringen ska vara mycket hög och den enskildes avgift mycket begränsad. Detta
ställer krav på att de förvärvsarbetande ska få trygghet på lika villkor. En del av kassornas
verksamhet är idag att betrakta som myndighetsutövning. Att i grunden ifrågasätta att
det ska kunna finnas en kontrollerbar lika tillämpning kassorna emellan är svårt om de
fackliga kassorna på ett trovärdigt sätt ska hantera försäkringen. Det är rimligt att man
får lika bra service vid arbetslöshet oavsett vilken bransch man arbetar i och att detta går
att kontrollera. Myndighetsutövningen bör dock inte innebära att kopplingen till den fackliga organisationen ska försvåras. Till exempel är kunskapen om branschen en av fördelarna med att fackliga arbetslöshetskassor hanterar försäkringen. Det måste därför
finnas möjlighet för den enskilda kassan att göra individuella bedömningar av ärenden
utifrån kunskapen om den enskilda branschen. Det bör även finnas utrymme för att kunskapen från den fackliga organisationen överförs till kassan för att bättre kunna tillämpa
försäkringen.
Värdet av medlemskap i de fackliga kassorna bör stärkas och det är idag både oklart
och mycket svårtolkat vad som är att betrakta som myndighetsutövning eller inte. Medlemskapet och möjligheten att agera som medlemsorganisation bör urskiljas från det som
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är att betrakta som myndighetsutövning. LOs styrelse vill därför verka för att det i högre
utsträckning än idag ska vara möjligt att till exempel erbjuda medlemmar i a-kassorna en
heltäckande medlemsservice såsom exempelvis medlemskap i den fackliga organisationen. Hur försäkringen ska utformas i detta avseende menar LOs styrelse ska ske i ett sammanhang när LO ser över hur en framtida arbetslöshetsförsäkring ska se ut.
När det gäller frågan om finansiering menar motionären att LO ska verka för att de
a-kassefonder som solidariskt ska utjämna skillnader mellan olika arbetstagarkollektiv
på ett tydligt sätt placeras utanför den skattefinansierade sektorn. LOs styrelse håller
helt med om motionärens mening att arbetslöshetsförsäkringen ska bidra till att arbetstagarkollektivet ska dela solidariskt på kostnaderna för arbetslösheten. Därför bör den
förhöjda avgiften (som kommer att bli en arbetslöshetsavgift) tas bort. Hur ett framtida
finansieringssystem ska se ut bör ses över. Fram till budgetåret 1995/96 fördes arbetsmarknadsavgifterna till ett konto hos Riksgäldskontoret. Kontot kallades arbetsmarknadsfonden. Denna urholkades kraftigt efter 90-talskrisen och tillfördes då skattemedel.
Om LOs styrelse förstår motionären rätt så vill man nu placera arbetsmarknadsavgiften
utanför statsbudgeten, bygga upp en fond och ur denna finansiera arbetslöshetsförsäkringen.
LOs styrelse ställer sig tveksam till att finansiera försäkringen utan att ha statsbudgeten som reserv vid en arbetslöshetskris. Det finns en överhängande risk med att finansiera hela arbetslöshetsförsäkringen separat utan att ha statsbudgeten som buffert. Vid en
lågkonjunktur kommer dels kostnaderna för arbetslösheten att stiga samtidigt som antalet anställda minskar vilket minskar intäkterna. Vid en kraftigt höjd arbetslöshet kommer
man då att stå mellan att höja arbetsmarknadsavgiften, det vill säga anställningskostnaden, eller sänka ersättningsnivåerna. Både dessa alternativ riskerar att späda på en lågkonjunktur ytterligare. För att detta inte ska inträffa krävs det att en stor fond byggs upp
under en längre period men sannolikt också höjda arbetsgivareavgifter och/eller ökade
finansieringsavgifter. Vid en kraftigt ökande arbetslöshet skulle emellertid även en sådan fond kunna urholkas.
LOs styrelse är orolig för dessa risker och vill framhålla en annan modell som möjligen
kan åstadkomma en del av det som motionärerna vill uppnå till exempel minska risken för
att det sker försämringar av försäkringen i en lågkonjunktur. LOs styrelse menar att det
bör införas en sysselsättningsmarginal i statsbudgeten. Vid lågkonjunktur måste kostnaderna för arbetslöshetsförsäkringen och arbetsmarknadspolitiken kunna öka utan att det
resulterar i förändring av arbetslöshetsförsäkringen eller besparingar i andra delar av
den offentliga sektorn. Därför bör det inom ramen för en utvidgad budgeteringsmarginal
införas en särskild sysselsättningsmarginal i budgeten som är tillräckligt stor för att möta
en djup lågkonjunktur. Den ska skapa ett utrymme för att bedriva en aktiv politik i form
av fler utbildningsinsatser och ambitiösare arbetsmarknadspolitik vid en konjunkturnedgång samt säkra de arbetslösas ekonomiska trygghet.
Avseende motion 16.18 och 16.26 första att-satsen är LOs styrelse helt samstämmig
med motionärerna om att det är just en översyn av hela försäkringen som bör göras.
Arbetslöshetsförsäkringen har under många år genomgått förändringar som har inne-
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burit att försäkringen lappats och lagats utan att ett ordentligt helhetsgrepp har tagits.
Frågan om hur en framtida arbetslöshetsförsäkring bör se ut bör utredas och utformas
både inom LO-förbunden gemensamt och i facklig-politisk samverkan.
I motion 16.19 yrkas på att arbetslöshetsförsäkringen ska vara en stark omställningsförsäkring vid arbetslöshet och bygga på principen om inkomstbortfall. LOs styrelse håller helt med motionären och menar att det bör vara ledstjärnan i arbetet med att utforma
den framtida försäkringen.
Att försäkringen ska vara en stark omställningsförsäkring bör innefatta bland annat att
de allra flesta löntagare vid arbetslöshet ska få 80 procent i inkomstrelaterad ersättning.
Det betyder en höjning av taket i försäkringen och att om detta ska vara stabilt över tid
måste taket löneindexeras och räknas upp med lönerna och inte, som idag, räknas upp
med prisbasbeloppet. Det betyder också att arbetslöshetsförsäkringen ska ha en låg premie för den enskilde, det ska vara låga trösklar in i försäkringen samt rimliga arbetsvillkor. Kort sagt; försäkringen ska vara så billig och förmånlig att de som etablerat sig i
arbetslivet går med i en a-kassa och därigenom kan försäkringen också fortsättningsvis
vara frivillig.
Motion 16.25 vill i sin sjunde att-sats att LO verkar för att finansieringen av a-kassan
återställs. Motion 16.20 menar att den förhöjda finansieringsavgiften tas bort och motion
16.21 menar att det ska införas en procentavgift till a-kassan.
Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen är en av de mest omfattande förändringar som den borgerliga regeringen har genomfört. Den kraftigt höjda avgiften har fått stora
konsekvenser för medlemstalen i kassorna men den differentiering som regeringen har
infört gör också att grupper som har en hög arbetslöshet betalar mer än de som har en
låg arbetslöshet. Regeringen avser också att ytterligare differentiera avgiften så att arbetslösheten i en kassa får än starkare genomslag. Detta står i motsättning till LOs princip om att dela solidariskt på kostnaderna för arbetslösheten.
När det gäller att återställa a-kassan, håller LOs styrelse med om andemeningen, men
menar att finansieringen bör ses över i utformandet av en framtida försäkring och då kanske förändras.
Motionären bakom 16.21 vill att avgiften till a-kassan ska bli en procentsats. LOs styrelse menar att hela a-kassan bör ses över och en framtida försäkring bör utformas. Det
är möjligt att en procentuell avgift skulle vara en del av en sådan lösning, men detta
behöver i så fall utredas närmare och ses i ett större sammanhang.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 16.18–16.20 och 16.26 första att-satsen,
att anse motionerna 16.16 första att-satsen, 16.17 första att-satsen, 16.21 och 16.25,
sjunde att-satsen besvarade samt
att avslå motionerna 16.16 andra att-satsen och 16.17 andra att-satsen.
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Debatt
I debatten deltog
Jan Ejdersund, Byggnads
Dan Gabrielsson, Kommunal
Sven-Olof Hirsch, Skogs och Trä
Martin Viredius, Transport
Jenny Lindblad, LO

Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtande,
– Jan Ejdersunds, Byggnads yrkande att i riktlinjerna, sidan 21 i femte attsatsen stryka ”i huvudsak” till vilket styrelsen yrkade bifall,
– Sven-Olof Hirschs, Skogs och Trä yrkande om bifall över motion 16.17
samt
– Martin Viredius, Transport yrkande om att andra att-satsen i motionerna
16.16 och 16.17 ska anses besvarade.
Kongressen beslutade
att bifalla Jan Ejdersunds, Byggnads yrkande att i riktlinjerna, sidan 21 i femte att-satsen stryka ”i huvudsak”,
att bifalla styrelsen utlåtande över motion 16.16,
att bifalla styrelsen utlåtande över motion 16.17,
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande samt
att anta Riktlinjerna: A-kassan, sid 19–21.
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Tak och ersättningsnivå samt återställare
Riktlinjer: A-kassan första att-satsen, sid 21
Riktlinjer: Medlemsförsäkringar, sid 51 andra att-satsen
Motionerna 16.22–16.24
16.22
Återställande av a-kassan
Industrifacket Metall avd 24, Norra Östergötland
Den högerstyrda regeringen har gjort stora ingrepp i vår arbetslöshetsförsäkring. De har försämrat möjligheten att få ersättning genom att förändra arbetsvillkoret. De har sänkt ersättningarna, genom att ändra beräkningsgrunden samt genom att sänka ersättningen efter 200 dagar till 70 procent, respektive efter 300 dagar för föräldrar med barn under 18 år. De har tagit bort
möjligheten att begränsa sitt sökområde för de första 100 dagarna. De har
sänkt den överhoppningsbara tiden från sju till fem år.
A-kassedagarna samberäknas med arbetsmarknadsåtgärder och begränsas
tillsammans för 300 dagar respektive 450 dagar för föräldrar med minderåriga barn. Möjligheten till förlängd period har tagits bort utom för föräldrar
med minderåriga barn som kan få förlängt med 150 dagar.
I den nya höstbudgeten har man beslutat att öka antalet karensdagar i försäkringen från fem till sju dagar samt att begränsa de deltidsarbetslösas möjlighet att stämpla upp till heltid, till endast 75 kalenderdagar mot nuvarande
300 stämpeldagar.
Högerregeringen har trots de försämringar som skett även höjt avgiften
för a-kassans medlemmar. I höstbudgeten har man också sagt att a-kassor
med hög arbetslöshet ska få högre avgifter än de med lägre arbetslöshet.
Många av dessa försämringar slår direkt mot de svaga grupperna i samhället och det kan vi aldrig tolerera. Dessutom medför flera av försämringarna
att det något så när jämställda samhälle vi byggt upp i sekler nu tar ett stort
steg tillbaka. Vi kan aldrig gå med på dessa försämringar för de av våra medlemmar som har det svårast.
Vi föreslår att LO verkar för
att återställa a-kassan i största möjliga mån till den standard a-kassan hade
innan högerregeringen tillträdde.

16.23
A-kasseersättning
Kommunal Norrbotten
Den borgerliga regeringen har beslutat om förändringar i a-kassan som fått
negativa konsekvenser för Kommunals medlemmar. Detta drabbar de som
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redan i dag har låg lön och där flertalet medlemmar är deltidsanställda.
Kommunals medlemmar ligger högst även när det gäller antal sjukskrivningar. I dag är det så att flertalet av dem som berörs är kvinnor och detta är
inte förenligt med jämställdheten. Borgarna har sänkt dagersättningen, slopat avdragsrätten, ökat avgiften, minskat antalet dagar, förändrat arbetsvillkoret och vill göra avgiften obligatorisk tillika förstatliga densamma.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för att a-kassans regler och ersättningar blir enligt gällande
tidigare normer som gällde 2006.

16.24
Återställande av a-kassans nivåer och beräkningsgrunder
Fastighetsanställdas Förbund avd 3, Malmö
När vi skriver detta finns det förmodligen många andra liknande motioner.
Detta hindrar inte oss från att skriva men vi ska begränsa oss till en del. I
grunden vill vi återställa i första hand och förbättra i andra hand. Nåväl till
saken.
Det är så idag att man börjar på 80 procent av inkomsten för att efter ett
tag hamna på 65 procent. När man är nere på 65 procent kan man tvingas,
ja tvingas, att acceptera ett anvisat arbete som ligger 10 procent under a-kassans utbetalningsnivå. Har man sedan oturen att bli uppsagd från provanställningen efter 6 månader gäller denna 6-månadersperiod som grunden
till såväl ny period som ersättningsnivå. Upprepas samma sak en gång till så
hamnar man snart nere i nivåer som det inte är möjligt att överleva på.
Låt oss beskriva och låt oss då ta en entreprenadstädares heltidslön som
exempel.
% av ursprungslön
Lön/ersättning
Kronor
(inflation oräknad)
Månadslön
16 000,00
100,00
80 %
12 800,00
80,00
65 %
10 400,00
65,00
6 mån jobb
9 360,00
58,50
80 %
7 488,00
46,80
65 %
6 084,00
38,00
6 mån jobb
5 475,60
34,20
80 %
4 380,48
27,40
65 %
3 559,14
22,20
Som vi nu kan konstatera är hela detta åt fanders. Vi måste agera mot denna
utslagning av arbetskraft utan arbete.
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Vi föreslår att LO får i uppdrag
att arbeta för ett återställande av arbetslöshetsförsäkringen så att den som sådan inte drabbar medlemmar utan istället hjälper dessa.

Utlåtande
Motionerna 16.22–16.24, 16.25 första och femte att-satserna
och 16.26 fjärde–sjunde att-satserna
16.22
att återställa a-kassan i största möjliga mån till den standard a-kassan hade innan
högerregeringen tillträdde.

16.23
att LO verkar för att a-kassans regler och ersättningar blir enligt gällande tidigare
normer som gällde 2006.

16.24
att arbeta för ett återställande av arbetslöshetsförsäkringen så att den som sådan
inte drabbar medlemmar utan istället hjälper dessa.

16.25 första och femte att-satserna
att LO verkar för att återställa arbetslöshetsförsäkringen i sin helhet,
att LO verkar för att ersättningsnivån återställs till 80 procent i a-kassan.
16.26 fjärde–sjunde att-satserna
att LO i detta arbete verkar för ett slopande av karensdagarna i arbetslöshetsförsäkringen,
att LO i detta arbete verkar för att taket i arbetslöshetsförsäkringen höjs så att 90
procent av löntagarna omfattas och därmed fullt ut omfattas av ersättningsnivån,
att LO i detta arbete verkar för att taket i arbetslöshetsförsäkringen indexeras så att
det följer löneutvecklingen samt
att LO i detta arbete verkar för att ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen blir 90
procent av tidigare inkomst under hela ersättningstiden.

Legitimiteten i arbetslöshetsförsäkringen avgörs av hur väl den svarar mot de krav som de
försäkrade ställer men också av att försäkringen inte utnyttjas på ett felaktigt sätt. Det innebär att precis som i alla andra försäkringar måste arbetslöshetsförsäkringens villkor vara
tillräckligt bra för att många ska kunna ansluta sig men också fungera så att de som är med
och betalar arbetslöshetsförsäkringen ska kunna lita på att den inte överutnyttjas. Därför
finns det restriktioner i försäkringen. Det finns villkor som bestämmer hur stark förankring
man måste ha på arbetsmarknaden för att kvalificera till ersättning. Det finns krav på aktivt
arbetssökande och på att man är beredd att delta i kompetenshöjande aktiviteter liksom
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kontroll av att kraven efterlevs. Det finns en självrisk genom att arbetslöshetsersättningen
är lägre än lönen. Det finns också en gräns för hur länge arbetslöshetsersättning utbetalas.
LOs bestämda uppfattning har varit att den som uppfyller villkoren i övrigt, men inte
har lyckats få ett arbete innan ersättningsperioden är slut, ska erbjudas alternativ som
inte innebär sänkt ersättning. Vill man lätta på någon av restriktionerna måste man dock
fråga sig om villkoren då totalt sett blir tillräckligt strikta för att motverka överutnyttjande
eller om något annat måste skärpas.
LOs styrelse anser att ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen ska vara 80 procent, relaterat till bruttoinkomsten, samt att lön och försäkringsersättningar ska beskattas
på samma sätt. Genom skattesystemets progressivitet har det tidigare inneburit en nettoersättning ett par procentenheter högre än 80 i de inkomstlägen som har varit försäkrade.
Jobbskatteavdraget har nu sänkt nettoersättningen med omkring 5 procentenheter.
Genom att högsta dagpenning är begränsad till 680 kronor om dagen är det emellertid
alltför få som skulle få 80 procent av tidigare inkomst i ersättning, om de skulle bli arbetslösa. År 2008 beräknas endast 25 procent av de anställda ha löner som är lägre än 18 700
och därmed ha fullgott inkomstskydd. Den andelen bör höjas rejält.
Frågan är dock om den bör vara så hög som 90 procent och om taket för ersättningen
i så fall ska vara lika högt hela perioden. Ett tak som omfattar 90 procent av löntagarna
skulle uppskattningsvis år 2008 innebära en högsta a-kassersättning på 29 800 kronor i
månaden. Det måste dock alltid göras en avvägning mellan viljan att ge stora välavlönade
grupper på arbetsmarknaden inkomsttrygghet, vilket ger arbetslöshetsförsäkringen legitimitet som försäkring, och behovet av att inte låta ersättningen begränsa antalet jobb
som är attraktiva för de arbetslösa i alltför stor utsträckning. LOs styrelse anser att taket
för arbetslöshetsersättningen ska vara så högt att den stora merparten av löntagarna kan
få sina inkomster försäkrade i arbetslöshetsförsäkringen men vill inte i dagsläget fastslå
exakt hur många som ska täckas in under taket för ersättningen. Avvägningen bör göras
i en översyn av hela regelverket som syftar till att göra försäkringen balanserad och stabil.
Taket för arbetslöshetsersättningen bör indexeras med löneutvecklingen efter att det
har höjts tillräckligt mycket. Om så inte sker kommer andelen som har ett fullgott skydd
att minska successivt och värdet av försäkringen därmed att urholkas. Detta undergräver
försäkringens trovärdighet.
Innan man, för första gången i en ersättningsperiod, kan få ersättning från arbetslöshetsförsäkringen måste man, enligt nuvarande regelverk, vara arbetslös i sju dagar utan
ersättning. Innan den borgerliga majoriteten i riksdagen ändrade regelverket var antalet
karensdagar fem. Om man, innan de 300 ersättningsdagarna har tagit slut, först får arbete och sedan blir arbetslös på nytt inom ett år får man ersättning direkt utan nya karensdagar. Det är alltså först när ersättningsperioden är slut och man har arbetat tillräckligt
länge för att kvalificera sig till en ny period som man på nytt råkar ut för en karens. Detta
kan tidigast inträffa omkring 20 månader efter det att man först blev arbetslös. Karenstiden gäller den som ofrivilligt har förlorat jobbet. Den som säger upp sig själv blir i stället
avstängd från ersättningen i 45 dagar.
Det är tveksamt om karensdagarna bidrar särskilt mycket till att motverka överutnytt-
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jande av försäkringen. För den som väl har blivit arbetslös kan det vara svårt att motverka
att arbetslösheten blir längre än en eller en och en halv vecka. Hur aktiv man än är i arbetssökandet går det sällan att undvika att det tar en tid från det att en tjänst utannonseras till dess att den tillsätts.
Att ta bort samtliga karensdagar skulle dock bli dyrt. Eftersom oändliga resurser inte
kan läggas på arbetslöshetsförsäkringen måste behovet av en sådan reform ställas mot
andra önskvärda förändringar i regelverket. Karensdagarna är rättvisa så till vida att de
drabbar arbetslösa som kommer ifrån alla inkomstlägen, även om inkomstbortfall alltid
är svårast att ta för den som har små marginaler. De drabbar dem med många korta arbetslöshetstider hårdare än dem med långa, eftersom fem eller sju dagar utan inkomst
motsvarar en större del av det totala inkomstbortfallet vid kortvarig arbetslöshet än vid
långvarig. Totalt sett är långvarig arbetslöshet naturligtvis mer påfrestande än kortvarig.
Av detta skäl och därför att andra kostsamma reformer i arbetslöshetsförsäkringen är
mer angelägna avvisar LOs styrelse att de fem karensdagarna utökas till sju.
LOs styrelse föreslår kongressen att de motioner som avser att generellt återställa arbetslöshetsförsäkringen ska anses besvarade. De förändringar som skett i försäkringen
de senaste året har lett till stora konsekvenser både för den individuella tryggheten men
också i fråga om hur hela arbetslinjen ska upprätthållas. LO menar emellertid att arbetslöshetsförsäkringen inte var perfekt heller före 2006. Under en lång period med rötter
bland annat i 90-talskrisen har försäkringen förändrats i olika steg. Genom de förändringar den borgerliga regeringen nu har genomfört är försäkringen till stora delar både dyr,
otillgänglig och komplicerad. Det är därför läge för LO att, som några motionärer krävt, utforma förslag på en ny arbetslöshetsförsäkring. Men det arbetet kan inte ha sin utgångspunkt i att återställa den gamla försäkringen i den situation som nu råder. LOs styrelse
menar därför att en ny bättre försäkring bör utformas. Självfallet med innehållet att den
ska bli en bra inkomstbortfallsförsäkring som stärker både den enskilde och arbetslinjen.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 16.25 femte att-satsen och 16.26 sjätte att-satsen,
att anse motionerna 16.22–16.24 och 16.25 första att-satsen besvarade samt
att avslå motion 16.26 fjärde, femte och sjunde att-satserna.

Debatt
I debatten deltog
Dan Gabrielsson, Kommunal
Jonas Esbjörnsson, IF Metall
Anders Ferbe, IF Metall
Tomas Andersson, Handels
Rickard Bondesson, HRF
Martin Gunnarsson, IF Metall
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Viktor Zackrisson, Handels
Therese Möller, Handels
Bengt Larsen, IF Metall
Jan Anders Lindfors, IF Metall
Ulf Bäcker, Handels
Ann-Kirsti Löfgren, LO
Dan Andersson, LO
Wanja Lundby-Wedin, styrelsen

Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtande,
– Riktlinjerna A-kassan, sidan 21, första att-satsen,
– Riktlinjerna Medlemsförsäkringar, sidan 51, andra att-satsen,
– Dan Gabrielssons, Kommunal yrkande om bifall över motion 16.26 fjärde att-satsen samt
– Dan Gabrielssons, Kommunal yrkande om bifall över motion 16.26 sjunde att-satsen.
Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla Dan Gabrielssons, Kommunal yrkande om bifall över motion
16.26 sjunde att-satsen.
Votering begärdes av Leif Håkansson, styrelsen.
Kongressen beslutade
att bifalla Dan Gabrielssons, Kommunal yrkande om bifall över motion
16.26 fjärde att-satsen,
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande,
att anta Riktlinjerna A-kassan, sidan 21, första att-satsen samt
att anta Riktlinjerna Medlemsförsäkringar, sidan 51, andra att-satsen.
Kongressordföranden konstaterade under debatten att beslutet om motion
16.26 sjunde att-satsen med kravet på 90-procentig ersättningsnivå i a-kassan stred mot riktlinjernas krav på 80 procent. Debatten fortsatte efter detta
om det tagna beslutets konsekvenser.
Kongressen beslutade
att hänskjuta frågan till redaktionsutskottet.
Redaktionsutskottet återkom under eftermiddagen med följande justering i
riktlinjernas avsnitt om a-kassan som visas med fetstil.
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A-kassan
Att skapa en ny arbetslöshetsförsäkring och åter utveckla en stark arbetslinje
framstår allt mer som nödvändigt. Utgångspunkterna för detta bör vara de
som följer nedan.
Inkomsttrygghet
För löntagarna är trygghet i förändring oerhört viktigt. Det innebär att vi
måste ha en stark arbetslinje med en aktiv arbetsmarknadspolitik och en arbetslöshetsförsäkring av god kvalité. Med krav på aktivitet kan vi också ha
höga ersättningsnivåer. Vårt långsiktiga mål för ersättningsnivån är 90 procent av inkomsten.
För att försäkringen ska vara rättvis och legitim måste de allra flesta anställda få ett gott inkomstskydd. För att en bred majoritet ska omfattas av
det behöver därför taket höjas kraftigt. Nivåerna i arbetslöshetsförsäkringen bör i ett första steg höjas till 80 procent av inkomsten under hela arbetslöshetsperioden.
Om taket för a-kasseersättningen inte höjs fram till 2010 kommer då bara
de som har löner i nivå med de lägsta avtalslönerna få 80 procent i ersättning
från a-kassan. Försäkringen blir allt mindre en inkomstförsäkring och allt mer
en grundtrygghetsförsäkring.
Taket måste höjas så att de allra flesta löntagare får en ersättning motsvarande 80 procent av tidigare inkomst. Taket för ersättningen måste indexeras
med löneutvecklingen. Löner och försäkringsersättningar bör beskattas på
samma sätt. Arbetsvillkoret måste anpassas till att många har osäkra anställningsvillkor och arbetar deltid. Unga vuxna ska, om de uppfyller villkoren,
ha samma ersättning som andra i arbetslöshetsförsäkringen.
Trovärdig och rationell
De som är med och betalar arbetslöshetsförsäkringen ska kunna lita på att
den inte överutnyttjas. En bra arbetslöshetsförsäkring bygger på ömsesidiga
åtaganden mellan samhället och individen. LO ser det som rimligt att staten
kontrollerar och a-kassorna bedömer om arbetslösa som får arbetslöshetsersättning aktivt söker arbete eller deltar i andra aktiviteter. Bedömningen
bör vara lika mellan olika delar av landet och mellan olika a-kassor.
Frivillig försäkring
Människor har slutit sig samman i frivilliga föreningar, med föreningsstadgar och villkor, där medlemmen är bärare av organisationens regler. En
föreningsburen försäkring innebär att löntagare och deras förtroendevalda
försvarar en strikt tillämpning av försäkringen, vilket stärker försäkringens
legitimitet.
Den fackliga organisationen har två centrala intressen; höga reallöner och
hög sysselsättning. Facket har då både ett intresse av att medlemmar inte tar
arbete till lägre lön än de avtalsenliga men samtidigt av att arbetslösa faktiskt
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står till förfogande och tar lämpliga arbeten. Här är den fackliga a-kassan ett
centralt verktyg.
De fackliga a-kassorna har också god kunskap om arbetsmarknaden och
sina branscher. De har dessutom en kostnadseffektiv administration och kan
därför väl förvalta försäkringen. Fackliga a-kassor bidrar till att det blir rationellt för löntagare att både vara med i en fackförening och i en a-kassa. En
hög organisationsgrad är en förutsättning för att villkoren på arbetsmarknaden ska kunna regleras med kollektivavtal.
LO vill ha en frivillig arbetslöshetsförsäkring med ersättningsnivåer, avgifter och kvalifikationsvillkor som gör att alla i arbetslivet som behöver ett
inkomstskydd kan få det.
Sjuk och arbetslös
Sjuka och arbetslösa ska inte oförskyllt bli utan ersättning om personen är
sjuk men blir arbetslös, eller är arbetslös och blir sjuk. Förutsättningarna för
att bedöma att en individ har rätt till ersättning skiljer sig åt vid sjukdom och
arbetslöshet. En god tillämpning och trovärdighet i de olika försäkringarna
kräver en precis definition av varför en individ får ersättning och vilket stöd
som kan ges för att individens situation ska bli bättre. Det finns därför goda
skäl för skilda försäkringar vid arbetslöshet respektive sjukdom, även om båda har statlig styrning och finansiering.
Solidarisk finansiering
Den nuvarande regeringen har infört differentierade avgifter vilket innebär
att de som tillhör en a-kassa i en bransch med hög arbetslöshet tvingas att
betala högre avgift. Syftet är att löntagarna i dessa branscher ska ta ansvar för
sysselsättningen genom att hålla lönerna nere. Men löntagarna tar redan ansvar genom att vara medlemmar i fackförbund som deltar i samordnade förhandlingar och genom att fackförbunden accepterar tydliga normer för löneutrymmet. Ansvaret för arbetslösheten ska bäras solidariskt. Höga avgifter
får inte hindra människor från att ansluta sig till försäkringen. Den nya finansieringsavgift som regeringen har infört måste avskaffas. Tidigare har finansieringsavgiften i genomsnitt motsvarat omkring 10 procent av utgifterna för
den inkomstrelaterade arbetslöshetsersättningen utan att den varit knuten
till utgifterna. Resten av arbetslöshetsförsäkringen, det vill säga ungefär 90
procent, bör i framtiden finansieras solidariskt. Avgiften till försäkringen bör
också ge en reduktion av skatten.
Försäkringen och fackets roll som företrädare
Allt fler arbetslösa rapporteras av arbetsförmedlingarna till a-kassan för att
de inte har uppfyllt försäkringens villkor. Att likartade fall behandlas lika är
viktigt. Rättssäkerheten för de arbetslösa och fackets uppgift att företräda
sina medlemmar inför arbetsförmedling och a-kassa bör bevakas. A-kassornas förutsättningar att förmedla arbeten bör också övervägas.
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LO har haft ett uppdrag att utreda en förbundsgemensam arbetslöshetskassa som omfattar alla LO-medlemmar. Regeringen har sänkt statsbidraget,
differentierat avgiften efter arbetslösheten i kassorna och planerar en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Mot bakgrund av de osäkra finansiella och
legala förutsättningarna är det tveksamt att nu binda sig för en sådan lösning.
LO och dess förbund bör avvakta med ett beslut och fortsätta att utreda förutsättningarna för en förbundsgemensam a-kassa samt förstärkt samverkan
mellan förbunden.
LO kommer att arbeta för att försäkringen utformas i enlighet med kongressens beslut.
Vi kommer att prioritera en höjning av taket i försäkringen så att en större andel av löntagarna får ett fullgott inkomstskydd.
Det är avgörande för försäkringens legitimitet att de allra flesta löntagare
är väl försäkrade. Därför måste vi också återgå till en solidarisk finansiering
som innebär att det statliga stödet till försäkringen ökar så att det motsvarar
cirka 90 procent.
I ett första steg kommer vi att arbeta för att de allra flesta löntagare ska
få 80 procent av sina tidigare inkomster under hela arbetslöshetsperioden.
Slutprodukten i arbetet med att skapa en ny försäkring är att finna en
balans mellan hur många som ska försäkras, hur höga inkomster som ska
försäkras, hur hög andel av inkomsten som ska försäkras samt att åstadkomma en solidarisk finansiering av försäkringen. Vi ska bidra till att skapa en
balans mellan försäkringens förmåner och tydlighet i vilka krav som ställs
för att uppfylla försäkringens villkor. LO kommer inte att acceptera en bortre parentes i ersättningsnivån.
LOs styrelse föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för att de allra flesta löntagare omfattas av ett inkomstskydd
som i ett första steg motsvarar 80 procent av tidigare inkomst, men det
långsiktiga målet är 90 procent.
att taket för arbetslöshetsersättningen måste höjas och löneindexeras,
att LO verkar för att omkring 90 procent av utgifterna för den inkomstrelaterade arbetslöshetsersättningen finansieras gemensamt,
att LO verkar för ett återinförande av skattereduktionen för avgiften till
a-kassan,
att LO verkar för att frivilligt medlemskap i a-kassan görs enkelt och billigt
så att en hög anslutningsgrad till a-kassorna främjas,
att LO verkar för bildandet av en gemensam arbetsgrupp med socialdemokraterna för
att utforma en ny arbetslöshetsförsäkring med god inkomsttrygghet, väl avvägda villkor och solidarisk finansiering samt
att LO fortsätter att utreda förutsättningarna för en förbundsgemensam
a-kassa och rapporterar resultatet till representantskapet.
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Beslut
Kongressen beslutade
att anta redaktionsutskottets förslag till justeringar i riktlinjerna, avsnittet
a-kassan.
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Kvalifikationsregler
Riktlinjer: A-kassan fjärde att-satsen, sid 21
Motionerna 16.25–16.31
16.25
Återställ Arbetslöshetsförsäkringen
Målarettan, Stockholm
Arbetslöshetsförsäkringen som tidigare har varit en omställningsförsäkring
har i stället med de försämrade reglerna utvecklats till att bli en grundtrygghetsförsäkring, där många hamnar utanför. I synnerhet kvinnor blir hårt
drabbade utifrån deltidsanställningar, vård av barn, föräldraledighet, sjukdom och studier.
Regeringens övergripande syfte tycks vara att skapa en låglönemarknad.
Neddragningarna i arbetsmarknadspolitiken tycks vara att finansiera gigantiska skattesänkningar som främst gynnar de redan välbeställda, samtidigt
som man ökar lönedumpningen och bygger på klyftorna ytterligare. Det blir
en ökad otrygghet med försämrade ersättningsnivåer, och tillgången till arbetslöshetsförsäkringen då färre omfattas av den, vilket leder till en försvagad
omställningsförmåga i den svenska ekonomin.
En hög a-kassa innebär höga löner och man minimerar riskerna för svartarbete och minskad löneutveckling. Det innebär också att människor är fria
och trygga.
Vi anser att alla människor ska ha ett arbete att gå till med justa villkor
och lika behandling, ingen ska hamna utanför. En trygg a-kassa behövs för
att samhället ska utvecklas. Att människor vågar ställa om och pröva nya banor. Det förutsätter förstås också åtgärder på arbetsmarknaden. Vi har haft
en tradition med bra svensk arbetsmarknadspolitik som har sett till att rusta
arbetslösa människor i lågkonjunktur med utbildning, så att man kan ta de
arbeten som växer fram när högkonjunkturen kommer. Sverige har tjänat på
att ha en hög ersättningsnivå i a-kassa och arbetsmarknadsåtgärder. Den första har sett till att vara en bra stötdämpare i svensk ekonomi, så fortsatt hög
köpkraft har kunnat uppnås, trots lågkonjunktur. Den andra har gynnat företagandet i form av att kunna anställa utbildad personal. Totalt sett har det
lett till att vi har haft en framgångsrik arbetsmarknadsmodell som gynnat vår
konkurrenskraft.
Arbetsvillkoret
För att kunna ta del av arbetslöshetsförsäkringen har det krävts att man har
förvärvsarbetat i minst sex månader, under minst 70 timmar per månad. Det
har nu ökats till 80 timmar per månad. Det innebär att framförallt kvinnor
och ungdomar som arbetar halvtid med en veckoarbetstid på under 20 timmar inte kommer att kunna ta del av försäkringen. Även om man har en
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veckoarbetstid som överstiger 20 timmar i veckan så riskerar man att bli utan
ersättning, om man tvingas vara hemma på grund av sjukdom eller för vård
av sjukt barn, eller om man studerar i kombination med arbete. Eftersom
man riskerar att komma under 20 timmar innebär det att man inte kommer
att kvala in i arbetslöshetsförsäkringen. Alternativt så sänker man sin normalarbetstid, och får därigenom en lägre ersättning. De som i huvudsak kommer
att bli drabbade är kvinnorna.
Överhoppningsbar tid
Förut har man haft möjlighet att vid studier, föräldraledighet, sjukdom
m.m. kunna hoppa över tid som inte räknats in i ramtiden för vad som ska
gälla vid arbetsvillkoret. Det har varit sju år, nu har högerregeringen ändrat
det till fem år. Det är ett hårt slag för dem som satsar på långa utbildningar,
de som kombinerar familjebildning under studietiden och de personer som
har rehabiliteringsbehov. Den här nya regeln innebär inte några besparingar
i a-kassan, däremot drabbas många hårt av den drastiska minskningen av
den överhoppningsbara tiden.
Studerandevillkoret
Studerandevillkoret är avskaffat och möjligheten att kvalificera sig till arbetslöshetsförsäkringen genom studier är borta. Det är rimligt att man som
student får ett andrum efter studietiden för att kunna söka rätt jobb. Man
kan anta att dessa personer kommer att få söka socialbidrag istället. Den här
regeln kommer att riskera att personer med arbetarbakgrund inte kommer
att studera vidare, medan de familjer med stor köpkraft ser till att deras ungdomar studerar vidare.
Sänkta ersättningsnivåer
Regeringens syfte att skapa en låglönemarknad är på god väg. Med kraftigt
sänkta a-kassenivåer och med en bortre gräns i försäkringen har man använt
rätt incitament för att lyckas. För en heltidsarbetande undersköterska som tjänar 20 000 kronor per månad inklusive ob-ersättningar, innebär det idag att
ersättningen sänks till 14 960 kronor i månaden de första 100 dagarna. Efter
200 dagar sänks ersättningen från 80 procent till 70 procent, vilket innebär en
ersättning på 13 090 kronor per månad, och efter ytterligare 100 dagar sänks
ersättningen till 65 procent vilket innebär 12 155 kronor per månad. Enligt akassereglerna ska hon vara beredd att ta arbete som understiger 10 procent av
nivån på sin a-kasseersättning, dvs. 10 940 kronor nästan hälften av sin tidigare
inkomst. Detta öppnar verkligen upp dörren på vid gavel till svarta löner, låglönemarknad, och sätter ensamstående och familjer i ekonomisk kris.
Normalarbetstiden
Förr har normalarbetstiden beräknats på den genomsnittliga arbetstiden under de senaste sex månaderna. Den nya regeln på tolv månader innebär att
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tiden för att kvalificera sig till inkomstbortfallsförsäkringen fördubblas. Den
som bara arbetat sex månader, exempelvis säsongsanställda får hälften så
hög ersättning som idag. All form av frånvaro från anställningen inom ramtiden (12 månader) påverkar normalarbetstidens beräkning. Är man föräldraledig, vård av barn, sjukdom riskerar man att få en kraftigt sänkt a-kasseersättning, då den grundar sig på den faktiskt arbetade tiden. Det här drabbar de som är nyinträdda på arbetsmarknaden, framförallt personer inom
Handels, Kommunal, Hotell och Restaurang eftersom de ofta arbetar på
timanställningar och sedan får ett längre vikariat. Kvinnor och ungdomar är
de som är värst utsatta.
Finansiering
Tidigare har det fungerat så att arbetslöshetskassor med hög arbetslöshet
har fått högre statsbidrag än kassor med låg arbetslöshet. Kassor med höga
förvaltningskostnader per medlem har tillförts medel genom utjämningsbidrag. Det har alltså bidragit till att a-kassornas avgifter har kunnat vara
hyfsat jämna med varandra och solidariska, med synpunkt på att det inte
har spelat någon roll om en a-kassa haft branscher som burit stor risk för
arbetslöshet.
Högerregeringen har bestämt att det ska finnas högre finansieringsavgift, max 300 kronor i månaden per individ. Detta för att de enskilda
kassorna ska hålla nere kostnaderna för arbetslösheten. Många LO-förbunds medlemmar får betala den högre avgiften på 300 kronor, då man tillhör en bransch som har en risk för arbetslöshet. Däremot går SACOs förbund lindrigare förbi, eftersom de inte har samma risk till arbetslöshet. Är
det rimligt att lågavlönade LO-medlemmar ska betala för arbetslösheten?
Mest utsatta att drabbas är framför allt kvinnorna som arbetar deltid.
Svensk fackföreningsrörelse vittnar nu om att tusentals medlemmar lämnar
facket och enbart blir kvar i a-kassan. Om varje a-kassa ska bära sina egna
kostnader försämras fackföreningarnas styrka dramatiskt. Det här kommer
att rubba balansen på arbetsmarknaden, den svenska modellen med två
parter är i gungning.
De som är arbetslösa ska slippa den förhöjda finansieringsavgiften. Men
om man då tar enstaka jobb, timanställningar måste man betala avgiften. Det
innebär att man som arbetslös kommer att dra sig för att ta kortare anställningar såsom enstaka dagar. Det blir motsatt effekt, än vad högerns ”arbetslinje” är tänkt som.
Regeringen anser att jobbavdraget (sänkt inkomstskatt) för förvärvsarbetande blir högre än egenavgiften till arbetslöshetsförsäkringen. Men vi kan
konstatera att när höjningen av egenavgiften och slopade avdragsmöjligheter
för fackförenings- och a-kasseavgiften är borträknad återstår inte mycket av
skattesänkningarna för arbetstagarna. Jobbavdraget gynnar mest de med höga löner.
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Vi föreslår
att LO verkar för att återställa arbetslöshetsförsäkringen i sin helhet,
att LO verkar för att återställa arbetsvillkoret till 70 timmar per månad,
att LO verkar för att återställa den överhoppningsbara tiden till sex månader,
att LO verkar för att studerandevillkoret återställs,
att LO verkar för att ersättningsnivån återställs till 80 procent i a-kassan,
att LO verkar för att normalarbetstiden återgår till sex månader samt
att LO verkar för att finansieringen av a-kassan återställs.

16.26
Arbetslöshetsförsäkringen som en verklig omställningsförsäkring
Handelsanställdas förbund och Hotell och Restaurang Facket
Arbetslöshetsförsäkringen är en viktig del av arbetsmarknadspolitiken. Försäkringen ska vara en omställningsförsäkring med syfte att trygga den arbetslöses försörjningsförmåga tills hon eller han hittar ett nytt jobb. Genom att
ge ekonomisk trygghet för den som blir arbetslös bidrar arbetslöshetsförsäkringen också till att samhället bättre klarar av strukturomvandling. Efterfrågan i ekonomin hålls uppe, arbetslösheten till trots. Arbetslöshetsförsäkringen är också en viktig del av den fackliga lönepolitiken. Genom goda ersättningsnivåer undviks en press nedåt på lönerna.
Den borgerliga regeringens försämringar av arbetslöshetsförsäkringen,
sänkt ersättningstak och sänkta ersättningsnivåer, har gjort att försäkringen
inte längre kan erbjuda en tryggad försörjningsförmåga för den som tvingats
till arbetslöshet. Försäkringens karaktär av reell inkomstbortfallsförsäkring
har gått förlorad. Istället liknar försäkringen mer och mer en grundtrygghetsförsäkring. Andelen försäkrade som inte har ett skydd som motsvarar 80 procent av inkomsten har ökat kraftigt i och med de förändringar som gjorts. Att
antalet karensdagar utökats från fem till sju bidrar också till ett sämre skydd,
och låginkomsttagare som lever med små ekonomiska marginaler drabbas
hårdast.
Den borgerliga regeringen har dessutom sett till att fler står helt utan ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Den kraftiga höjningen av egenavgiften har gjort att stora grupper lämnat försäkringen, framför allt grupper med
låga inkomster och deltidsjobb. Skärpningen av arbetsvillkoret har gjort det
svårare att kvalificera sig för ersättning, särskilt för dem som har den svagaste
förankringen på arbetsmarknaden genom att de kallas in att jobba olika
mycket från månad till månad. Sedan den 1 januari 2007 måste den försäkrade nämligen ha arbetat minst 80 timmar i månaden i minst sex månader
under en ramtid av 12 månader för att uppfylla arbetsvillkoret (tidigare var
kravet 70 timmar). Dessutom har beräkningen av normalarbetstiden höjts
från 6 till 12 månader, något som i praktiken betyder att den försäkrade måste arbeta 12 månader för att få full ersättning.
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Följden av detta riskerar att bli att fler blir beroende av socialbidrag och
därigenom hamnar längre bort ifrån arbetsmarknaden. Dessutom innebär
det att kostnaden för arbetslöshet flyttas från stat till kommun.
Försämringarna av arbetslöshetsförsäkringen har hela tiden motiverats
med att regeringen vill skapa ekonomiska drivkrafter till arbete. Detta är cyniskt. Arbetslöshet har sin grund i att jobben inte räcker till eller att det
bland de arbetssökande saknas den kompetens som eftersöks. Vad som då
hjälper är aktiva insatser där arbetssökande ges förutsättningar att skaffa sig
de kvalifikationer som behövs, inte sänkta ersättningsnivåer som försätter
människor i privatekonomisk kris.
En arbetslöshetsförsäkring med goda ersättningsnivåer är ett måste för att
ge människor trygghet, en arbetslöshetsförsäkring med goda ersättningsnivåer har ett stort samhällsekonomiskt värde och är en nödvändighet för att klara omställning under strukturomvandling. Därför måste en sådan återupprättas.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ges i uppdrag att tillsammans med socialdemokraterna utarbeta ett
förslag till hur en framtida arbetslöshetsförsäkring bör formas,
att LO i detta arbete verkar för ett slopande av inträdesvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen,
att LO i detta arbete verkar för en förändring av arbetsvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen så att fler omfattas av försäkringen,
att LO i detta arbete verkar för ett slopande av karensdagarna i arbetslöshetsförsäkringen,
att LO i detta arbete verkar för att taket i arbetslöshetsförsäkringen höjs så
att 90 procent av löntagarna omfattas och därmed fullt ut omfattas av ersättningsnivån,
att LO i detta arbete verkar för att taket i arbetslöshetsförsäkringen indexeras så att det följer löneutvecklingen samt
att LO i detta arbete verkar för att ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen
blir 90 procent av tidigare inkomst under hela ersättningstiden.

16.27
Rätt att räkna fackliga och politiska uppdrag vid arbetslöshet
Kommunal Västerbotten
Den som i dag har en anställning som kombineras med fackliga eller politiska
uppdrag får i flera fall inte tillgodoräkna det vid arbetslöshet. Det är tydligast
då ersättningen sker per dag med förlorad arbetsförtjänst. Det kan vara så att
den totala sysselsättningen är 100 procent men vid arbetslöshet borträknas
dagar med uppdrag och kvar blir resten, vilket kanske t.ex. motsvarar 65 procent. Det gör att systemet inte ger trygghet till alla och upplevs som orättvist. Den som tar på sig uppdrag bör absolut ha trygghet. För att komma in
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i a-kassan måste man arbeta upp arbetsvillkoret och då borde även dessa dagar bli medräknade.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ser över regelverket på vilka ersättningar som är a-kassegrundade vid
fackliga och politiska uppdrag samt
att LO arbetar för att alla fackliga och politiska uppdrag som ersätts med förlorad arbetsförtjänst ska vara a-kassegrundande och ingå i arbetsvillkoret
till a-kassan i alla förbund.

16.28
Fackligt förtroendeuppdrag är inte a-kassegrundande
Skogs- och Träfacket avd 11, Västra Sverige
Våra förtroendevalda som är aktiva utanför sina arbetsplatser löper en risk.
Risken består i att man vid en eventuell arbetslöshet inte kommer att kunna
tillgodoräkna sig ersättningen från sitt fackliga uppdrag som grund för a-kasseersättning. Tjänstledighet på grund av fackliga uppdrag är inte a-kassegrundande.
Detta är ett demokratiskt problem såväl som ett organisatoriskt problem.
Vi som organisation får problemet eftersom detta skulle kunna skrämma
bort folk från fackliga uppdrag efter som detta kan drabba den enskilde ekonomiskt.
Vi föreslår
att LO påverkar lagstiftarna så att det blir möjligt att tillgodoräkna sig ersättningen från facket som a-kassegrund samt
att LO ser över möjligheten att teckna en försäkring för förtroendevalda som
skulle kunna fylla ut eventuell förlorad a-kasseersättning.

16.29
Arbetstidsintyg
Industrifacket Metall avd 21, Södertälje
När en anställd ansöker om medlemskap i facket eller i a-kassan, kräver akassan ett intyg på den arbetstid som utförts under en femveckorsperiod. Vi
ser inte att detta intyg fyller någon större funktion. De kvalificeringsregler
som finns för a-kassan i övrigt räcker gott och väl.
Det är när en medlem blivit arbetslös och behöver börja nyttja försäkringen som frågan om rätt till ersättning och hur hög ersättningen ska vara blir
aktuell. I det läget spelar ju arbetstidsintyget ingen roll alls. Anställningsbeviset borde väl räcka?
Dessutom händer det att medlemmar kommer i kläm i byråkratin när chefen glömmer skicka in intyget, intyget glöms bort och så vidare. Det finns
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exempel där medlemmar blivit uteslutna ur facket för att de nekats inträde i
a-kassan då arbetstidsintyget inte skickats in. Det ger dålig reklam för facket.
Vi föreslår
att LO verkar för att ta bort kravet på arbetstidsintyg för medlemskap i akassan.

16.30
Särskilt anställningsstöd och a-kassan
Skogs- och Träfacket avd 5, Dalarna
Enligt a-kassans regelverk kan inte en anställning som man har särskilt anställningsstöd för ligga till grund för ett arbetsvillkor. Fackligt hanterar vi
dessa anställningar som alla andra anställda, t.ex. i frågan om anställningsform, lön osv. Detta inkluderar även medlemskapet hos oss som facklig organisation och till vår a-kassa. Det händer att medlemmen själv knappt känner till att stödet till arbetsgivaren existerar, och allra minst vilka konsekvenser detta kan få vid en eventuell framtida arbetslöshet.
Efter flera års arbete, där man blir behandlad som alla andra anställda av
både arbetsgivare och den fackliga organisationen, kan man bli ställd inför
faktum vid en efterföljande arbetslöshet.
Det jobb man utfört räknas helt plötsligt inte!!
Vi anser att detta är fel och helt orimligt. Inte minst då det kan uppfattas
som diskriminerande bl.a. eftersom andra stödformer är a-kassegrundande.
Vi föreslår
att LO ska verka för att särskilda anställningsstödet ska kunna ligga till grund
för ett arbetsvillkor i a-kassan.

16.31
A-kasseförsäkring vid föräldraledighet
Kommunal Dalarna
Samhället strävar efter att i möjligaste mån fördela föräldraledigheten mellan föräldrarna. Som bekant var det tidigare oftast mamman som var hemma
helt från arbetet under hela föräldraledigheten. Vi ser en positiv trend i detta, och föräldraledigheten fördelas mer än tidigare. Detta har gjort att den
numera används mer flexibelt. Då uppstod inga problem med a-kasseförsäkringen vid en eventuell arbetslöshet, eftersom den tiden räknades som överhoppningsbar.
Det kan dock innebära att, om en eller båda föräldrarna är på sitt arbete
mer än 80 timmar i månaden, kvalificerar de sig till ett mycket lågt a-kassevillkor, trots att deras grundtjänst är betydligt högre. Om resterande arbete
är högre än 80 timmar i månaden under ett år, räknas inte den partiella för-
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äldraledigheten som överhoppningsbar tid. Vid en eventuell arbetslöshet i
detta läge kan det bli katastrof för den familjen.
Försäkringskassan är mycket öppen för flexibla lösningar för att fördela
föräldraledigheten mellan föräldrarna, tyvärr går inte a-kassans regelverk
hand i hand. Problemen gäller även för personer med tidsbegränsad partiell
sjukersättning.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för att all föräldraledighet, även partiell, räknas som överhoppningsbar tid i a-kassans regelverk samt
att LO verkar för att personer med partiell sjukersättning inbegrips i motionens anda.

Utlåtande
Motionerna 16.25 andra–fjärde och sjätte att-satserna, 16.26
andra och tredje att-satserna, 16.27–16.31 samt 13.11 andra
att-satsen
16.25 andra–fjärde samt sjätte att-satserna
att LO verkar för att återställa arbetsvillkoret till 70 timmar per månad,
att LO verkar för att återställa den överhoppningsbara tiden till sex månader,
att LO verkar för att studerandevillkoret återställs samt
att LO verkar för att normalarbetstiden återgår till sex månader.
16.26 andra och tredje att-satserna
att LO i detta arbete verkar för ett slopande av inträdesvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen samt
att LO i detta arbete verkar för en förändring av arbetsvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen så att fler omfattas av försäkringen.

16.27
att LO ser över regelverket på vilka ersättningar som är a-kassegrundade vid fackliga
och politiska uppdrag samt
att LO arbetar för att alla fackliga och politiska uppdrag som ersätts med förlorad arbetsförtjänst ska vara a-kassegrundande och ingå i arbetsvillkoret till a-kassan i
alla förbund.

16.28
att LO påverkar lagstiftarna så att det blir möjligt att tillgodoräkna sig ersättningen
från facket som a-kassegrund samt
att LO ser över möjligheten att teckna en försäkring för förtroendevalda som skulle
kunna fylla ut eventuell förlorad a-kasseersättning.
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16.29
att ta bort kravet på arbetstidsintyg för medlemskap i a-kassan.
16.30
att LO ska verka för att särskilda anställningsstödet ska kunna ligga till grund för ett
arbetsvillkor i a-kassan.

16.31
att LO verkar för att all föräldraledighet, även partiell, räknas som överhoppningsbar tid i a-kassans regelverk samt
att LO verkar för att personer med partiell sjukersättning inbegrips i motionens anda.
13.11 andra att-satsen
att det ska vara samma rättigheter för ungdomar när man blir arbetslös.
Motion 16.26 vill att LO verkar för att inträdesvillkoret slopas och motion 16.29 att kravet
på arbetsintyg för medlemskap i a-kassan tas bort. LOs styrelse yrkar bifall till båda dessa
att-satser. Det bör vara enkelt att gå med i en a-kassa. Kravet på arbetsintyg jämte kravet
på anställningsbevis är tämligen onödigt. Finns det inte pågående arbete i tillräcklig omfattning kommer personen i fråga inte heller att få ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Motion 16.26 har också en att-sats som menar att arbetsvillkoret bör förändras så
att fler omfattas av försäkringen. LOs styrelse yrkar bifall också till denna att-sats. Allt fler
har idag korta visstidsanställningar och många arbetar deltid. Det är rimligt att de som
etablerar sig i arbetslivet men har dåliga anställningsförhållanden på grund av allt högre
krav på flexibilitet också kan få ta del av arbetslöshetsförsäkringen.
Motion 16.25 vill att LO verkar för att återställa arbetsvillkoret till 70 timmar per månad,
verkar för att återställa den överhoppningsbara tiden till sex månader, verkar för att studerandevillkoret återställs samt att normalarbetstiden återgår till sex månader.
LOs styrelse håller helt och hållet med om motionens anda – de förändringar som har
skett i arbetslöshetsförsäkringens kvalificeringsregler har drabbat de som redan har tufft
i arbetslivet. Det sker dramatiska förändringar i inkomstbortfallsförsäkringen som innebär att den närmast blir en grundtrygghetsförsäkring. Förändrade arbetsvillkor försvårar
för deltidanställda och säsongsanställda. Att beräkningen av normalarbetstiden har förlängts innebär att det dröjer längre innan de som har korta och otrygga anställningar får
del av inkomstförsäkringen. Det innebär att försäkringens värde har sjunkit eftersom fler
riskerar att hamna på gränsen till att kvalificera sig till försäkringen, vilket kan vara ett incitament att lämna försäkringen. LOs styrelse menar att försäkringen bör utformas på ett
sätt som ger incitament att etablera sig i arbetslivet men samtidigt omfattar de allra flesta
som arbetar. LOs styrelse vill dock inte bifalla att-satserna eftersom det behövs en översyn av hela försäkringen. När det gäller kravet att verka för att återställa den överhoppningsbara tiden till sex månader har motionären sannolikt skrivit fel och menar att
återställa den överhoppningsbara tiden till sju år, inte sex månader. Det är så LOs styrelse
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förstår brödtexten men att-satsen innehåller en annan mening. LOs styrelse föreslår att
också denna att-sats besvaras.
Motion 16.27 och 16.28 tar upp problematiken förtroendeuppdrag och beräkning av
ersättning vid arbetslöshet.
För att ersättning ska utgå från arbetslöshetsförsäkringen för den som har förtroendeuppdrag där ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår, krävs att uppdraget är av betydande omfattning. Den tid som en förtroendevald inte är på sin arbetsplats utan har ett
förtroendeuppdrag på en annan arbetsplats i en sektion eller avdelning påverkar normalarbetstiden. Därför måste den som idag har ett förtroendeuppdrag som sträcker sig utanför arbetsplatsen, kontrollera med a-kassan om uppdraget innebär att normalarbetstiden
påverkas. Detta är nödvändigt för att inte riskera att förlora ersättning vid en eventuell arbetslöshet.
LOs styrelse anser att det behövs ett förtydligande och en förenkling av regelverket.
Det är inte rimligt att den som har lägre normalarbetstid hos sin huvudsakliga arbetsgivare just för att kunna sköta ett mindre förtroendeuppdrag och får ersättning för detta,
inte har hela sin inkomst försäkrad vid arbetslöshet. Det är viktigt att samhället inte
lägger hinder i vägen för anställda som är beredda att ta på sig ett fackligt eller politiskt
uppdrag.
Motion 16.30 tar upp det särskilda anställningsstödet. Det finns i olika former och
är avsett för människor som har visat sig ha särskilt svårt att, på egen hand, få fotfäste
på arbetsmarknaden. Det gäller dels dem som har varit arbetslösa så länge att de har
hamnat i jobb- och utvecklingsgarantin eller har varit sjukskrivna länge. Dels gäller det
(i form av instegsjobb) nyanlända invandrare, vilka erfarenhetsmässigt har visat sig löpa
stor risk att bli arbetslösa. Eftersom den borgerliga regeringen avvecklar de övriga anställningsstöden är det särskilda anställningsstödet, bortsett från nystartsjobben som
i flera avseenden liknar anställningsstöden, numera det enda man kan beviljas av Arbetsförmedlingen.
Arbetsgivaren ges en subvention på upp till 16 500 kronor i månaden, om det inte gäller instegsjobb i offentlig sektor då subventionen bara kan utgå med upp till 11 000 kronor i månaden. En viss ekonomisk kompensation för merkostnader kan också lämnas till
arbetsgivaren för anställda som deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin. Genom subventionen kan arbetssökande ur målgrupperna få tillträde till helt vanliga anställningar som
de utan subvention skulle ha haft svårt att konkurrera om. Men det är också möjligt att
med hjälp av det särskilda anställningsstödet skapa arbetsmarknadspolitiskt motiverade arbeten som annars inte skulle ha kommit till stånd.
Dessa två möjligheter komplicerar frågan om huruvida det särskilda anställningsstödet ska vara kvalificerande i arbetslöshetsförsäkringen. Om arbetstillfället har skapats särskilt för att bereda arbetslösa eller sjukskrivna arbete kan det synas orättvist att
man genom just denna arbetsmarknadspolitiska insats kan kvalificera till arbetslöshetsersättning. Alla arbetslösa utan rätt till arbetslöshetsersättning ges inte ett särskilt anställningsstöd och skulle därmed inte få samma möjlighet att kvalificera sig till
arbetslöshetsersättning. Samma sak kan sägas om de deltagare i jobb- och utvecklings-
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garantin som får sin a-kasseersättning sänkt till 65 procent. Eftersom inte alla erbjuds ett
särskilt anställningsstöd blir möjligheten att återkvalificera sig inte rättvis.
Om det subventionerade arbetet däremot är ett sådant som skulle ha funnits på arbetsmarknaden även utan subventionen blir förutsättningarna annorlunda. Subventionen kompenserar arbetsgivaren, under en viss tid, för faktiska eller bara misstänkta
brister i produktiviteten, i tanke att de kan avhjälpas genom den utveckling som sker i arbetet. I det läget är det svårt att motivera varför den som lyckas få ett jobb och precis som
sina arbetskamrater utför arbetet efter bästa förmåga inte ska ha samma försäkringsskydd som de. I detta fall finns det skäl att jämföra med andra subventionerade anställningsformer såsom lönebidrag eller nystartsjobb som ligger till grund för arbetsvillkoret
i arbetslöshetsförsäkringen.
Den orättvisa det innebär att de, som får det, kommer in på den ordinarie arbetsmarknaden med hjälp av det särskilda anställningsstödet inte får ett fullt försäkringsskydd bedömer LOs styrelse vara större än den som uppstår då arbetssökande i liknande situation
inte erbjuds lika förmånliga arbetsmarknadspolitiska insatser.
Motion 16.31 handlar om föräldraledigheten och a-kassan. Sverige har en världsledande position när det gäller kvinnors deltagande i arbetslivet, framför allt eftersom skattesystemet och finansieringen av barnomsorgen i Sverige är konstruerade så att det lönar
sig för kvinnor att förvärvsarbeta. Ur ett jämställdhetsperspektiv är åtgärder som syftar
till att uppmuntra arbetsutbud positiva.
En av de viktigaste uppgifterna för den generella välfärdspolitiken är att främja ett
högt arbetskraftsdeltagande och en hög sysselsättning. Välfärdspolitiken, med de individuella, inkomstrelaterade trygghetsförsäkringarna har haft avgörande betydelse för
kvinnornas höga arbetskraftsdeltagande i Sverige jämfört med i andra länder. Hur trygghetsförsäkringarna utformas är fortfarande av betydelse för småbarnsföräldrars och andras möjligheter och incitament att delta i arbetslivet.
Det är inte bra om socialförsäkringarna, föräldraförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen, tillsammans tolkas och tillämpas på ett sätt som minskar värdet av deltagandet i arbetslivet. Ett minskat värde av deltagande i arbetslivet leder förmodligen till ett
minskat arbetskraftsdeltagande vilket inte är önskvärt eftersom ett jämställt välfärdssamhälle kräver ett högt arbetskraftsdeltagande.
Nuvarande regelverk kring den överhoppningsbara tiden i a-kassan fungerar inte utbudsdrivande, utan snarare utbudshämmande. Den som har arbetat heltid under många
år, men som under tiden närmast före arbetslöshet har varit föräldraledig eller partiellt
sjukskriven och samtidigt deltidsarbetat, kommer att få en normalarbetstid och dagpenning från a-kassan som grundar sig på deltidsarbetet. Det gör att föräldrar med föräldrapenning och partiellt sjukskrivna inte stimuleras att ha fortsatt kontakt med arbetslivet
eftersom de missgynnas rent ekonomiskt i fall av arbetslöshet. I stället blir det mer ekonomiskt fördelaktigt att en av föräldrarna har en fast förankring på arbetsmarknaden och
den andra lämnar arbetslivet helt under en period.
Detta hindrar en utveckling där bägge föräldrarna kan ta ansvar för sina barn genom
att dela på föräldraledigheten. Ett gemensamt ansvar för den dagliga omvårdnaden om
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barnen är bara gynnsamt ekonomiskt så länge man har arbete. Daglig tillsyn av barn och
ett gemensamt ansvar hindras om man riskerar att bli arbetslös eller partiellt sjukskriven.
Ur ett arbetslöshetsförsäkringsperspektiv tjänar en barnfamilj på att en arbetar heltid
och den andra är hemma heltid. En partiellt sjukskriven tjänar också på att vara helt sjukskriven ur detta perspektiv. Detta fungerar dämpande för arbetskraftsutbudet. Det är ytterst angeläget att lagen anpassas för att uppmuntra en kontinuerlig kontakt med
arbetsmarknaden.
Motion 13.11 diskuterar ungdomars villkor i arbetslöshetsförsäkringen och yrkar på att
rättigheterna ska vara desamma för ungdomar som blir arbetslösa som för andra. LOs styrelse delar motionärernas syn att arbetslöshetsförsäkringen bör vara lika vad gäller villkor och ersättningsnivåer för unga medlemmar som för övriga. LO har tydligt avvisat
regeln att de som inte deltar i jobbgarantin för unga (som regeringen inrättade i december
2007), helt förlorar rätten till arbetslöshetsersättning. LO anser också att nedtrappningen
av ersättningen för unga personer i jobbgarantin för ungdomar bör tas bort, även de speciella regler som föräldrar har. LO menar att inkomstförsäkringar ska vara individuella och
inte baseras på hushållet.
Unga under 25 år betalar samma avgifter till arbetslöshetsförsäkringen som de över
25 år. Avgiften är relativt hög och om skyddet är avsevärt sämre för en åldersgrupp trots
samma pris på den, sänks försäkringens trovärdighet. En person under 25 år avkrävs
dessutom samma arbetsvillkor som andra för att kvalificera sig för ersättning. Detta står
i kontrast till regeringens uttalade ambition att göra försäkringen mer försäkringsmässig
och är en stark orättvisa. LOs styrelse menar att ålder är ett felaktigt urvalskriterium för
att bestämma ersättningsnivåns storlek. Arbetslöshetsförsäkringen ger inkomstskydd
under perioder av arbetslöshet, men fungerar också som en drivkraft att etablera sig i
arbetslivet. På så sätt fyller arbetslöshetsförsäkringen ett viktigt syfte i arbetslinjen.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 16.26 andra och tredje att-satserna, 16.27, 16.28 första attsatsen, 16.29–16.31 och 13.11 andra att-satsen,
att anse motionerna 16.25 andra–fjärde och sjätte att-satserna besvarade samt
att avslå motion 16.28 andra att-satsen.

Debatt
I debatten deltog
Tony Berggren, Skogs och Trä
Ronny Nilsson, Skogs och Trä
Per Johansson, LO
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Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtande,
– Riktlinjerna A-kassan, sidan 21, fjärde att-satsen,
– Tony Berggrens, Skogs och Trä yrkande om bifall över motion 16.28 andra att-satsen samt
– Ronny Nilssons, Skogs och Trä yrkande om tilläggsatt-sats till motion
16.28: Att LO tillsätter en utredning med uppgift att hitta en lösning så
att ingen förtroendevald går miste om a-kassa på grund av sitt fackliga
uppdrag om frågan inte omedelbart kan lösas den politiska vägen.
Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla motion 16.28 andra att-satsen
Votering begärdes av Ulla Lindqvist, styrelsen
Kongressen beslutade
att bifalla Ronny Nilssons, Skogs och Trä yrkande om tilläggsatt-sats till
motion 16.28: Att LO tillsätter en utredning med uppgift att hitta en
lösning så att ingen förtroendevald går miste om a-kassa på grund av sitt
fackliga uppdrag om frågan inte omedelbart kan lösas den politiska
vägen,
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande samt
att anta Riktlinjerna A-kassan, sidan 21, fjärde att-satsen.
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Näringspolitik
Riktlinjer: Näringspolitik, sid 23–24 att-satserna nr 1, 4 och 5
Motionerna 16.32–16.35
16.32
En mer strategisk LO-syn på tjänstesektorn
Handelsanställdas förbund, Hotell och Restaurang Facket och SEKO
I LO-rapporten ”Fler jobb – bättre jobb” beskrivs trender och teman i Sverige
och i vår omvärld på ett grundligt sätt. Det finns dock en del fundamentala
perspektiv som rör den framväxande tjänstesektorn som bör utvecklas. Den
kapitalistiska utvecklingen i tjänstesamhället kräver ett mer strategiskt fackligt tänkande och arbete för att motverka låg organisationsgrad, upplösningstendenser av kollektivavtalstäckningen samt växande ojämlikhet i samhället.
Om vi betraktar utvecklingen i de 25 rikaste kapitalistiska länderna i världen finns en klar trend i utvecklingen av en allt större tjänstesektor. Detta är
inget konstigt. Produktiviteten inom jordbruk och industri har trendmässigt
inneburit att ny teknologi och organisation minskat antalet jobb i dessa sektorer och istället ökat dem inom tjänstesektorn. Produktiviteten inom
tjänstesektorn leder dock i stället fram till nya arbeten inom tjänstesektorn.
Tjänstesektorn kan definieras på olika sätt. Ett sätt är att se tjänster som
är produktionsinriktade (företagstjänster, forskning, transporter, konsulter
m.m.) eller konsumtionsinriktade (handel, vård och omsorg, transporter,
restauranger, renovering m.m.). Ett annat sätt är att se tjänster som ”tekniska
tjänster” eller ”humana och sociala tjänster”. Inom alla dessa tjänsteområden
har sysselsättningen ökat, samtidigt som möjligheten till ökad effektivisering
skiljer sig åt.
I de kapitalistiskt utvecklade länderna har det utvecklats olika vägar att
politiskt och fackligt möta utmaningarna från den växande tjänstesektorn. I
de flesta fall är utvecklingen av tekniska tjänster och produktionsinriktade
tjänster relativt likartad. Däremot skiljer sig utvecklingen av tjänster riktade
till konsumenten samt tjänster av social och human natur.
En avgörande skillnad finns mellan å ena sidan den anglosaxiska vägen där
sysselsättningen ökat framförallt inom den privata tjänstesektorn, och den
nordiska vägen där en något större andel ökat inom den offentliga tjänstesektorn. Detta politiska vägval skapar också två olika samhällsmodeller.
I länder som USA har låga skatter medfört en kraftig ökning av sociala
och humana privata tjänster. Dessa kännetecknas av ett mycket lågt löneläge
och exceptionellt dåliga arbetsvillkor. Korta arbetstider, otrygga anställningar och låg facklig organisationsgrad gör denna del av arbetskraften extremt
utsatt. I länder som Sverige har en motsatt politisk strategi varit att genom
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höga skatter stimulera en ökad sysselsättning i offentlig tjänstesektor med relativt sett bättre villkor. På så vis har många av de utsatta jobben som finns i
USA trängts bort och istället har vi fått offentliga jobb inom till exempel
barnomsorg, vård och utbildning. Samtidigt får man inte blunda för att också
liknande problem som finns i USA också finns i Sverige och att det riskerar
att bli värre. Inte minst har den borgerliga alliansregeringens politik stimulerat fram en ökad amerikanisering av den svenska tjänstesektorn.
I både Sverige och USA står tjänstesektorn i början av 2000-talet för mellan 75–80 procent av all sysselsättning. Det är en stor skillnad mot förbara
50 år sedan då 35–40 procent av all sysselsättning var jobb inom tjänstesektorn.
Denna utveckling i det kapitalistiska systemet ställer stora krav på fackföreningsrörelsens sätt att se på ekonomin, sysselsättningen, lönebildningen
och arbetsvillkoren. Trots denna fundamentala förändring finns fortfarande
en tendens inom LO att alltför ensidigt analysera utifrån ett arbetsliv som var
dominerande för 50 år sedan – utifrån heltidsarbetande män inom industrin.
I LO-rapporten stannar ofta analysen av tjänstesektorerna vid korta konstateranden, men utmynnar inte i några samlade strategier. Ett exempel är frågan om organisationsgraden. Här nämns att ”antalet anställda har ökat inom
den privata servicesektorn där den fackliga organisationsgraden är lägre”.
Men vilka slutsatser och vilka strategier ska ett samlat LO-kollektiv kunna
enas om för att möta detta problem? Ett annat exempel är kollektivavtalstäckningen. Här skrivs att: ”I många branscher är dock täckningen betydligt
lägre, det gäller i synnerhet vissa tjänstesektorer.” Det är sant att det är ett
problem som vuxit med tjänstesamhället, därför behövs en gemensam LOstrategi för att möta dessa nya utmaningar.
En gemensam LO-strategi för att motverka de fackliga upplösningstendenser som finns bör ha några gemensamma utgångspunkter. En sådan är att
offentlig- och privat tjänstesektor i grunden handlar om politiska val av samhälle. Det naturliga för LO och hela arbetarrörelsen är att se till att medborgarnas behov av vård, omsorg och utbildning bör tillgodoses och att det tillskapas jobb i offentlig sektor med goda arbetsvillkor. Detta innebär att förslag om att subventionera privata tjänstesektorer bör avvisas. Den privata
tjänstesektorn gynnas av ett högt skatteuttag som tränger bort de allra sämsta
jobben. Detta är i grunden en modern tillämpning av det Rehn-Meidnerska
tänkandet att inte acceptera lönedumpning.
En annan utgångspunkt för LO bör vara att avsätta ekonomiska och utredande resurser för att fokusera mer på de delar av samhället där de största hoten mot kollektivavtalet, täckningen, organisationsgraden, och goda
arbetsvillkor finns. Särskilda delar av tjänstesektorn utgör idag fronten för
försvaret av kollektivavtal och hög organisationsgrad. Faller den fronten
kan det få stora inverkningar på resten av svensk arbetsmarknad. Det handlar om att fokusera på problem med korta arbetstider, otrygga anställningsvillkor, f-skattsedlar, lönedumpning via underleverantörer som har satt i
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system att utnyttja låglönearbetare, ekonomisk brottslighet m.m.
En tredje utgångspunkt bör vara att lönebildningsmässigt se att vissa grupper inom fronten – inte minst stora kvinnodominerade arbetarkollektiv – som
inte har en tradition av löneglidning i samordningen måste medges möjlighet
till större lönepåslag. Det handlar inte bara om rättvisa och jämlikhet, utan
om att göra motstånd mot en amerikanisering av tjänstesektorerna.
Det är dags att LO tar klivet in i 2000-talet genom att förstå att branschoch näringsstrukturen förändrats sedan 1950-talet.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO avsätter ekonomiska och utredande resurser på att utarbeta en gemensam facklig och politisk strategi för att möta de nya krav som det
framväxande tjänstesamhället ställer i enlighet med denna motion.

16.33
Återreglering av taxibranschen
Transportarbetareförbundet avd 26, Luleå
Fri etableringsrätt inom taxibranschen bör inte längre få fortgå. En återreglering, styrd av Länsstyrelserna eller annan myndighet ska ses som ett led i
att stoppa bland annat ekonomisk brottslighet. Med en reglerad taxinäring
skapas förutsättningar för åkerierna att erbjuda sina anställda bättre löner
samt möjlighet att utveckla det egna företaget. En reglering skapar också
konkurrens på lika villkor, så kallad konkurrensneutralitet. Sverige och Nya
Zeeland är de enda länderna som inte har någon som helst reglering av taxinäringen.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för en återreglering av taxibranschen,
att LO verkar för att en sådan reglering styrs av Länsstyrelserna samt
att LO verkar för skapandet av konkurrensneutralitet i taxinäringen.

16.34
Strandskydd
Pappersindustriarbetareförbundet avd 150, Lilla Edet
Den regionala utvecklingspolitiken ska motsvara höga krav på att vara hållbar ur ekonomiska, sociala och ekologiska synpunkter i hela landet.
Tydliga koncentrationstendenser utmärker dock tillväxtpolitiken, och
behovet växer av att skapa goda förutsättningar för ekonomiskt nyskapande,
sysselsättning, trafik m.m. i olika delar av landet, och inom regioner/län.
Lagstiftningen måste också vara ett positivt redskap i dessa sammanhang.
Det är emellertid inte alltid så att tillämpningen av lagar, förordningar etc.
upplevs på ett sådant sätt.
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I kustnära områden och i stora kommuner med vattendrag har t.ex.
strandskyddet blivit underordnat marknadens nya krav på bostäder nära vatten. Det finns otaliga exempel på hur vattennära marken exploateras utan
hänsyn till strandskyddet.
I områden där bebyggelsetrycket inte är lika starkt visar erfarenheterna
från många kommuner att tillämpningen av strandskyddet är mycket restriktivt och har blivit en hämsko för utvecklingen i flera kommuner med många
vattendrag.
Ett tydligt motsatsförhållande råder och det är önskvärt att bryta mönstret.
Det är viktigt att strandskyddet är tydligt och en del av allemansrätten.
Strandskyddsbestämmelserna måste också samordnas med annan lagstiftning.
Trots strikt tillämpning av strandskyddet i vissa typer av kommuner från
Länsstyrelsernas sida beviljas väldigt många dispenser i andra kommuner.
Det måste vara möjligt att förena strandskyddet med andra intressen i
kommunerna, och att detta ingår som en ofrånkomlig del av den kommunala
planeringen överhuvudtaget.
Detta förutsätter emellertid ett större inflytande för kommunerna. Då
kan strandskyddet också bli ett redskap till gagn för lokal och regional utveckling. En översyn av miljöbalkens strandskyddsbestämmelser bör därför
äga rum. I ett sådant sammanhang kan även Naturvårdsverkets förslag till
förenklingar av bestämmelsererna prövas.
Vi föreslår att LO får i uppdrag
att efterlysa en översyn av strandskyddet i syfte att inordna detta i den kommunala planeringen,
att stat och kommuner inom ramen för strandskyddet ger möjligheter till en
flexibel tillämpning till gagn för utveckling i alla kommuner och regioner/län samt
att det kommunala inflytandet över strandskyddet ökar.

16.35
Ett rättvist strandskydd
Transportarbetareförbundet avd 55, Uddevalla
Den regionala tillväxtpolitiken ska motsvara höga krav på hållbara ekonomiska, sociala och ekologiska synpunkter i hela landet.
Tydliga koncentrationstendenser utmärker dock tillväxtpolitiken och behovet av att skapa goda förutsättningar för ekonomiskt nyskapande, sysselsättning, trafik m.m. i olika delar av landet och inom regioner/län växer.
Lagstiftningen måste också vara positiva redskap i dessa sammanhang.
Det är emellertid inte alltid så att tillämpningen av lagar, förordningar etc.
upplevs på ett sådant sätt.
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I kustnära områden och i stora kommuner med vattendrag har t.ex.
strandskyddet blivit underordnat marknadens nya krav på bostäder nära vatten. Det finns otaliga exempel på hur vattennära marker exploateras utan
hänsyn till strandskyddet.
I områden där trycket på ny bebyggelse inte är lika starkt visar erfarenheterna från många kommuner att tillämpningen av strandskyddet är mycket
restriktiv. Det har blivit en hämsko för utvecklingen i kommuner med
många vattendrag. Dalsland är ett tydligt exempel på en del av vår region där
bebyggelsetrycket är lägre än i regionens storstadsområden. I kommuner
som Dals Ed och Bengtsfors har företagsnedläggelse blivit vardagsmat med
en kraftig utflyttning som följd.
Kommunerna kämpar på flera flanker samtidigt, dels kämpar man för att
behålla det som finns kvar av industrier och annat företagande, dels för man
en massiv kamp för att locka nya företag och därmed skapa nya arbetstillfällen för att förhindra ytterligare utflyttning från kommunerna.
Men detta är inte en kamp på lika villkor. I regionens storstadsdelar erbjuds allt oftare vattennära boende i attraktiva områden, vilket nästintill systematiskt förhindras i stora delar av Dalsland.
Med detta vill vi inte säga att möjligheten till ett vattennära boende är
den ultimata lösningen på arbetsmarknadspolitiken i regioner som Dalsland.
En massiv satsning på bland annat infrastrukturen i liknande regioner kan
vara en av byggstenarna i kommunernas kamp för att behålla och skapa nya
arbetstillfällen.
Ett tydligt motsatsförhållande råder och det är önskvärt att bryta mönstret.
Det är viktigt att strandskyddet är tydligt och också en del av allemansrätten men strandskyddsbestämmelserna måste även samordnas med annan
lagstiftning.
Trots strikt tillämpning av strandskyddet i vissa kommuner, beviljar
Länsstyrelserna väldigt många dispenser i andra kommuner. Det måste vara
möjligt att förena strandskyddet med andra intressen i kommunerna och att
detta även ingår som en ofrånkomlig del av den kommunala planeringen.
Detta förutsätter emellertid ett större inflytande för kommunerna. Då
kan strandskyddet också bli ett redskap till gagn för lokal och regional utveckling. En översyn av miljöbalkens strandskyddsbestämmelser bör därför
äga rum. I ett sådant sammanhang kan även Naturvårdsverkets förslag till
förenklingar av bestämmelserna prövas.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att efterlysa en översyn av strandskyddet, i syfte att inordna detta i den kommunala planeringen,
att stat och kommuner inom ramen för strandskyddet ger möjligheter till en
flexibel tillämpning till gagn för utveckling i alla kommuner och regioner/län samt
att det kommunala inflytandet över strandskyddet ökar.
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Utlåtande
Motionerna 16.32–16.35
16.32
att LO avsätter ekonomiska och utredande resurser på att utarbeta en gemensam
facklig och politisk strategi för att möta de nya krav som det framväxande tjänstesamhället ställer i enlighet med denna motion.

16.33
att LO ska verka för en återreglering av taxibranschen,
att LO verkar för att en sådan reglering styrs av Länsstyrelserna samt
att LO verkar för skapandet av konkurrensneutralitet i taxinäringen.
16.34
att efterlysa en översyn av strandskyddet i syfte att inordna detta i den kommunala
planeringen,
att stat och kommuner inom ramen för strandskyddet ger möjligheter till en flexibel
tilllämpning till gagn för utveckling i alla kommuner och regioner/län samt
att det kommunala inflytandet över strandskyddet ökar.
16.35
att efterlysa en översyn av strandskyddet, i syfte att inordna detta i den kommunala
planeringen,
att stat och kommuner inom ramen för strandskyddet ger möjligheter till en flexibel
tilllämpning till gagn för utveckling i alla kommuner och regioner/län samt
att det kommunala inflytandet över strandskyddet ökar.
Motionärerna bakom motion 16.32 anlägger ett brett perspektiv på utvecklingen av det
svenska näringslivet och arbetsmarknaden och efterlyser en strategi ”för att möta de nya
krav som det framväxande tjänstesamhället ställer”. Som motionärerna själva skriver har
näringsstrukturerna förändrats påtagligt sedan 1950-talet, med en stor sysselsättningsökning inom tjänstesektorn. Idag återfinns ca tre av fyra anställda inom den privata eller
offentliga tjänstesektorn.
LO delar motionärernas syn i stort och menar att tyngdpunkten i den allmänna debatten inte alltid avspeglar hur fördelningen inom olika branscher ser ut idag. Den stora ökningen av tjänstesektor skedde redan under 1960 och 1970-talet när den offentliga
sektorn byggdes ut.
De senaste decenniernas förändring har även inneburit att den tydliga gräns som
fanns mellan industrisektor och tjänstesektor i viss mån har suddats ut. Motionärerna pekar själva ut olika tjänster som har växt fram och som kan delas in i ”tjänster som är produktionsinriktade (företagstjänster, forskning, transporter, konsulter med mera) eller
konsumtionsinriktade (handel, vård och omsorg, transporter, restauranger, renovering
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med mera)”. Mycket riktigt är det stora skillnader mellan hur dessa tjänster utförs och vilken möjlighet till effektivisering och ökat förädlingsvärde som finns.
LO har under kongressperioden i olika sammanhang lyft fram tjänstebranschernas utveckling, bland annat i det näringspolitiska programmet. I programmet efterlyses satsning på forskning kring tjänsteproduktion och dess möjligheter att vara tillväxtdrivande.
LO konstaterar i programmet att marknadsföringen av viss tjänsteproduktion, framförallt
turistnäringen, behöver förbättras. Svensk turistnäring har tillsammans med upplevelseindustrin stora tillväxtmöjligheter och bör kunna få stor betydelse – inte minst regionalt
– även för annan tjänsteproduktion, exempelvis hotell- och restaurangverksamheten.
Programmet innehåller också skrivningar om behovet av kompetensutveckling och arbetsorganisatorisk utveckling för de anställda vilka ska få större ansvarstagande och
möjlighet att utveckla kvaliteten på verksamheten.
I den näringspolitiska debatten finns flera aktörer som påpekar att vård- och utbildningsbranscherna inom tjänstesektorn behöver avregleras för att bidra till en positiv utveckling, inte minst i exporthänseende. LO menar att välfärdsfrågor som skola, vård och
omsorg i grunden är samhälleliga uppgifter och inte bör fungera som vilken marknad som
helst. Politiska beslut rörande den offentliga sektorn bör tas i ett välfärdspolitiskt perspektiv och inte ett näringspolitiskt perspektiv.
LO har under kongressperioden utvecklat sin syn på möjligheten till export av välfärdstjänster i det näringspolitiska programmet. LO skriver att detta område har en utvecklingspotential och anser att ett nationellt projekt för en mer utvecklad kommersialisering
av det så kallade välfärdsklustret bör övervägas. Det gäller både utrustning, medicinsk
teknik, informationsteknik och organisation i vården samt administrativa och tekniska
system i övrigt. Det är en fördel om detta kan ske i egen regi eftersom kunskapen är utvecklad med skattemedel. Med hänsyn till de framtida behoven av offentliga investeringar är det ändå motiverat att även pröva privata eller skilda slag av samverkanslösningar
för att fullt ut nyttja potentialen för kommersialisering. Samarbetsprojekt finns mellan
högskolor, huvudmän och företag i dessa frågor.
Motionärerna pekar också på de politiska vägval som vi i Sverige och de övriga skandinaviska länderna har gjort, med en offentligt finansierad sektor för vård, skola och omsorg. Genom vår valda fackliga strategi har LO också lyckats att hålla uppe nivåerna på
löner och arbetsvillkor och därmed undgått en låglönesektor liknande den i den amerikanska arbetsmarknadsmodellen.
Motionärerna skriver att frågan om fördelning av ”offentlig och privat tjänstesektor i
grunden handlar om politiska val av samhället. Det naturliga för LO och hela arbetarrörelsen är att se till att medborgarnas behov av vård, omsorg och utbildning bör tillgodoses
och att det tillskapas jobb i offentlig sektor med goda arbetsvillkor. Detta innebär att förslag om att subventionera privata tjänstesektorer bör avvisas.”
LO har under kongressperioden agerat politiskt för en bra offentlig sektor med bra arbetsvillkor och avvisat krav på att subventionera den privata tjänstesektorn. LOs styrelse
finner att det finns starka skäl till att kommande kongressperiod intensifiera det arbetet,
med tanke på den borgerliga regeringens politik. Det behövs en strategi för tjänstesek-
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torn som innebär fokus på bättre arbetsorganisation, ökad produktivitet och ökat förädlingsvärde i stället för subventioner.
Motionärerna pekar ut de utmaningar den svenska arbetsmarknaden står inför och
menar att LO bör ”fokusera mer på de delar av samhället där de största hoten mot kollektivavtalet, täckningen, organisationsgraden och goda arbetsvillkor finns.” LOs styrelse
håller med om att krafttag krävs för att slå vakt om vår fackliga styrka och hänvisar bland
annat till kongressrapporten ”LO – Förbund i samverkan”. I rapporten konstateras att
medlemsrekrytering ska vara ett prioriterat område som genomsyrar all verksamhet och
ett gemensamt ansvar för alla LO-förbund (kapitel 4, sidan 40). Rapporten innehåller också förslag att LO formar en modell för hur man gemensamt kan förstärka förbundens arbete med kollektivavtalstäckning” (kapitel 6, sidan 68).
När det gäller lönebildning och arbetsvillkor i övrigt hänvisas också till motionsutlåtande över motionerna 16.3 och 16.5. När det gäller ekonomisk brottslighet hänvisas också till motionsutlåtande över motionerna 16.51–16.54. När det gäller medlemsrekrytering
hänvisas också till motionsutlåtande över motionerna 13.6–13.17.
LOs styrelse delar uppfattningen att det behövs ett fokus på det framväxande tjänstesamhället och vilka konsekvenser detta får. De krav som reses i motionen på att det ska
avsättas ekonomiska och utredande resurser för att utarbeta en gemensam facklig och
politisk strategi får behandlas på LOs representantskap när beslut tas om LOs handlingsplaner för 2009. Därmed kan motion 16.32 anses vara besvarad.
Motion 16.33 behandlar frågan om återreglering av taxibranschen. Före 1990 var den
svenska taxiverksamheten reglerad genom länsstyrelsernas tillståndsgivning samt en
central statlig prisreglering. Detta system kritiserades under åttiotalets liberaliseringsvåg för att ge befintliga företag monopolliknande ställning och därmed motverka konkurrens i fråga om pris, service och förnyelse av verksamheten. Den liberalisering som
genomfördes medförde ett ökat antal taxibilar men inte lägre priser. Konkurrensen ökade men urartade ofta till omfattande lagöverträdelser. Förarna upplevde på många håll
konflikter och minskade inkomster. Produktiviteten inom näringen minskade. Problemen ledde till att man vid vissa större terminaler själva reglerade ordningen mellan
taxibolagen. Flera utredningar har därefter diskuterat behovet av åtgärder för att förbättra ordningen på taximarknaden och motverka lagöverträdelserna. Den åtgärd som
framförallt förordats är obligatorisk redovisning vid särskilda tömningscentraler för
alla taxibilar. Frågan om återreglering bör anstå tills dess att förslaget om tömningscentraler förverkligats på avsett sätt. Denna åtgärd är samtidigt ett viktigt bidrag till konkurrensneutraliteten inom näringen. LO har i skilda sammanhang uttalat sig för sådana
förändringar i syfte att skapa ökad konkurrensneutralitet och en bättre fungerande taximarknad.
I motionerna 16.34 och 16.35 tas frågor upp kring strandskyddet. Syftet med strandskyddet är att tillförsäkra allmänheten tillgång till rekreation och naturupplevelser och
därmed möjlighet att fritt röra sig intill sjöar och vattendrag utan att hindras av privat
mark där man inte har tillträde.
Motionärerna är kritiska till hur det nuvarande regelverket tillämpas och menar att
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bedömningarna skiljer sig åt beroende på om det handlar om storstadsnära eller mindre
orter och glesbygd.
Motionärernas kritik förefaller välgrundad. Det är uppenbart att man inte sällan i de
större städerna där så är möjligt exploaterar strandnära mark för byggande och boende,
i syfte att erbjuda särskilt attraktiva boendemiljöer där läget bidrar till höga fastighetspriser och därmed dyrare boende. När man från de mindre kommunernas sida vill göra på
samma sätt får man ofta negativa svar även om man planerat så att allmänheten har rimliga möjligheter att röra sig vid och i anslutning till sjöar och vattendrag.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motionerna 16.32–16.35 besvarade.

Debatt
I debatten deltog
Lars-Anders Häggström, Handels
Linda Larsson, HRF
Monika Theodorsson, IF Metall
Tomas Andersson, Handels
Irene Wennemo, LO

Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtande,
– Riktlinjerna Näringspolitik, sidorna 23–24, första, fjärde och femte attsatserna,
– Lars-Anders Häggströms, Handels m.fl. yrkande om bifall över motion
16.32,
– Tomas Anderssons, Handels yrkande om bifall över motion 16.33 samt
– Monika Theodorssons, IF Metall yrkande om tilläggsatt-sats på sidan 24
i Riktlinjerna: Att LO verkar för kraftfulla satsningar på utbildning och
forskning för att stärka näringspolitiken.
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande över motion 16.32,
att bifalla styrelsens utlåtande över motion 16.33,
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande samt
att anta Riktlinjerna Näringspolitik, sidorna 23–24, första, fjärde och femte
att-satserna.
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Kongressen beslutade efter försöksvotering
att avslå Monika Theodorssons tilläggsatt-sats.
Votering begärdes av Monika Theodorsson, IF Metall.

ARBETSMARKNAD OCH SYSSELSÄTTNING

387

Transportpolitik
Motionerna 16.36–16.41
16.36
Investeringar i en bättre infrastruktur
Industrifacket Metall avd 36, Göteborg
Betydelsen av väl fungerande kommunikationer för tillväxten är oomtvistad.
Att investeringar i en bättre infrastruktur är kostnadskrävande vittnar samtidigt erfarenheterna om med all önskvärd tydlighet. Verkligheten står i djup
kontrast till förhållandena till dokumenterade behov av nyinvesteringar,
drift och underhåll av järnvägar och vägar.
De här förhållandena uppmärksammades av dåvarande Metall avd. 41 i
en motion till LO-kongressen 2004. LOs styrelse intog en positiv inställning
till denna motion 2004 och den bifölls också av kongressen. Trots utvidgade
ramar kvarstår de allra flesta behoven. Några år senare konstaterar IF Metall
Göteborg att vissa investeringsprojekt i Västsverige har genomförts och att
andra är beslutade eller har tidigarelagts inom de nuvarande investeringsplanerna.
Det är emellertid mycket illavarslande att anvisade medel inte är säkrade
för redan beslutade och påbörjade investeringsprojekt av nationellt intresse
som till exempel nya järnvägs- och vägförbindelser mellan Göteborg och
Trollhättan. Allting annat än ett fullföljande av de planerade investeringarna
inom angiven tidsperiod är oacceptabelt. Detta skapar i sådana fall bara bristande respekt och, ännu allvarligare, minskat förtroende för ingångna överenskommelser. I fråga om Trollhättepaketet handlar det dessutom om att
följa upp andra statliga åtaganden som bland annat rör forskningen inom fordonsindustrin. Tillgängliga resurser har hittills inte stått i någon som helst
rimlig proportion till behoven av nya investeringar och ett ökat underhåll av
transportsystemen. Att västkustbanan ännu inte har fullföljts är ett illustrativt exempel i detta sammanhang. Inte utan anledning tillhör därför Sverige
ett av de länder inom OECD som satsar minst på infrastruktur per invånare.
Ur sådana perspektiv är investeringar i bättre kommunikationer oomtvistade för industri- och transportregionen Västsverige. Behovet av samverkan mellan olika trafikslag växer oavbrutet. Knutpunkter som Göteborgs
hamn och Landvetters flygplats är även ur ett europeiskt och globalt perspektiv av synnerligen strategisk betydelse. Transportsystemet i Västsverige
är emellertid omodernt och outvecklat i förhållande till liknande regioner i
omvärlden. Bristerna i infrastrukturen riskerar därför att bli en hämsko för
en fortsatt stark utveckling. Initiativ har nu tagits för att forma den långsiktiga planeringen av infrastrukturen. I detta arbete ingår att underordna denna i ett mer samlat, övergripande och långsiktigt perspektiv för utvecklingen i regionen.
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Sammanfattningsvis visar tillgängliga prognoser om befolkningsutveckling, behovet av bostäder, sysselsättning och tillväxt att regionen kommer att
växa under den aktuella perioden. För den regionala utvecklingen i allmänhet är detta av vitalt intresse. Behovet av ändamålsenliga transportlösningar
växer, och ökar starkt inom framför allt Göteborgsområdet, som en konsekvens av en fortsatt positiv utveckling i regionen.
Ett grundproblem i detta sammanhang är finansieringen av investeringar i
järnvägar och vägar. I huvudsak sker merparten av dessa genom årliga anslag
i statsbudgeten. Investeringarna blir på så sätt driftkostnader i statsbudgeten
och riskerar att spelas ut mot andra angelägna behov. Alternativa finansieringslösningar förekommer också, men är sammanfattningsvis begränsade.
LO har intagit en försiktigt positiv inställning till att pröva ökad lånefinansiering, samarbetsprojekt mellan offentliga och privata aktörer (så kallade OPSlösningar) och avgifter. Oavsett deras innebörd kommer kostnaderna att vara
en del av de offentliga utgifterna även i framtiden.
Ett utredningsarbete har redan genomfört om så kallade OPS-lösningar i
Sverige. Det kan vara viktigt att pröva sådana alternativ. Förutsättningen är
dock att mervärden klargörs väldigt tydligt ifråga om sådana projekt som kan
bli aktuella. Det blir också nödvändigt att dessa ingår som delar av den regionala utvecklingspolitiken och är av nationellt intresse. LO-distriktet i Västsverige konstaterar bland annat att några av de av Vägverket utpekade investeringsobjekten i Västsverige med fördel kan tidigareläggas och att intresset
för sådana här lösningar är utbrett.
Finansieringen av framtida investeringar i bättre kommunikationer tilldrar sig därför under den närmaste tiden ett mycket stort intresse. Anslagsfinansiering kommer att vara den huvudsakliga finansieringskällan inom
överskådlig tid och därför måste LO aktivt påverka ramarna för dessa investeringar i statens budget. Samtidigt fordras en stor öppenhet och beredskap
till att på ett positivt sätt medverka till alternativa finansieringslösningar och
där nationella intressen med särskilt stor betydelse för den regionala utvecklingen bör uppmärksammas särskilt.
Vi föreslår att LO verkar för
att väsentligt utöka anslagen och därmed ramarna för investeringar i bättre
kommunikationer,
att säkra nya järnvägs- och vägförbindelser mellan Göteborg och Trollhättan
enligt tidsplan inom ramen för det så kallade Trollhättepaket samt
att en mycket tydlig prioritering av utbyggnaden av investeringar i järnvägar
sker i den framtida investeringsplaneringen.
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16.37
Kommunikationer
Pappersindustriarbetareförbundet avd 150, Lilla Edet
Betydelsen av väl fungerande kommunikationer för tillväxten är oomtvistad.
Samtidigt står verkligheten i djup kontrast till förhållandena till dokumenterade behov av nyinvesteringar, drift och underhåll av järnvägar och vägar.
I industri- och transportregionen Västsverige är vittnesmålen om brister
i transportsystemen alldeles för många. Det är också mycket allvarligt att anslagen gröps ur, och redan beslutade projekt skjuts upp därför att finansieringen inte har kunnat säkrats.
Arbete pågår med en revidering av de nuvarande investeringsplanerna för
infrastrukturen. Dessutom ska den långsiktiga inriktningen av dessa investeringar under nästa årtionde beslutas av regering och riksdag under 2008.
Det kortsiktiga perspektivet innebär att finansieringen av beslutade investeringar måste säkras. Anslagsramarna behöver därför öka. I stället för årliga anslag via stadsbudgeten bör en slags projektfinansiering prövas i syfte
att bl.a. genomföra projekten inom de gällande tidsramarna.
Ur ett mer långsiktigt perspektiv handlar de kostnadskrävande investeringarna och nysatsningarna på järnvägen i Västsverige. Samtidigt måste
standarden säkras på vägnätet, och i särskilt hög grad på alla Europavägar.
Tillgängliga prognoser för t.ex. befolknings- och sysselsättningsutveckling visar att också kollektivtrafikens andel behöver öka.
Klimat och miljöskäl vittnar om såväl behov av tekniskt FoU om motorer
och bränslen som nysatsningar på järnvägar och kollektivtrafik. Olika trafikslag måste vidare samordnas med varandra och insatserna måste också öka
för att mer gods ska transporteras på järnväg i stället för på väg.
Ban- och Vägverket har inventerat behoven av investeringar. Det kan
konstateras att tillgängliga resurser inte står i proportion till behoven.
Vi föreslår
att finansieringsfrågorna behöver stå i fokus i anslutning till revideringen av
nuvarande planer i samband med en långsiktig inriktning av infrastrukturplaneringen.

16.38
Offentlig – Privat Samverkan (OPS)
Handelsanställdas förbund
Europaparlamentet konstaterar i sin resolution ”om offentlig-privata partnerskap och EG-rätten om offentlig upphandling och koncessioner” att ”någon enhetlig europeisk definition av de olika formerna för OPS inte finns,
och inte heller den gällande gemenskapsrätten innehåller specifika bestämmelser om detta”.
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Karaktäristiskt för OPS som vi i Sverige använt begreppet är att det jämfört med ett normalt upphandlingsförfarande avser såväl byggande som
drift och underhåll under en längre tidsperiod för ett objekt, för vilket respektive företag eller konsortium erhåller ersättning från det offentliga. Den
privata parten svarar för finansiering genom upplåning på den privata marknaden.
I vissa europeiska länder, inte minst Storbritannien, finns ett flertal exempel på OPS inom såväl infrastrukturområdet som när det gäller tillhandahållandet av andra offentliga tjänster.
I Sverige är Arlandabanan hittills det enda exemplet på ett OPS-projekt.
Det som förbundet anser oroande är att man inom EU, exempelvis i EUkommissionens meddelande från november 2005, men även i EU-parlamentets resolution från oktober 2006, dels tycks förutsätta OPS-lösningar inom
ett bredare område än som diskuterats i Sverige, exempelvis inom sjukvård
och andra tjänstesektorer, dels att man uppenbarligen också, trots visst motstånd, har i tanken att ett lagstiftningsinitiativ på EU-nivå är en väg som man
bör gå. Handels menar bestämt att vi i Sverige bör förbehålla oss rätten att
reglera dessa frågor utan styrning av ett europeiskt regelverk.
En bakgrund till att OPS kommit att diskuteras alltmer är självfallet att
finansieringen via offentliga budgetar med direktavskrivning varit utsatt för
sådana restriktioner att planerade projekt ofta fått senareläggas. Förbundet
vill framhålla att tidigareläggning av större infrastrukturprojekt som inte anses rymmas inom aktuella budgetramar i vissa fall kan innefatta för samhället
angelägna åtgärder. Positiva tillväxteffekter kan i vissa fall innebära tungt vägande skäl för att vid en helhetsbedömning satsa på att via lånefinansiering
igångsätta projekt. Att företag eller konsortier som bygger också ges ett långsiktigt ansvar för drift och underhåll kan generera en effektivisering av dessa
åtaganden.
Vi vill dock framhålla den uppenbara fördelen med en finansiering genom statlig upplåning via Riksgälden, vilket bevisligen håller kapitalkostnaden nere. Den argumentation som ibland förts innebärande att stora effektivitetsvinster genereras just genom den rena OPS-modellen har förbundet
svårt att förstå. De effektivitetsvinster som kan göras anser vi kan erhållas
lika väl med en statlig upplåning i botten.
Funktionsentreprenader med varierande grad av drifts- och underhållsåtaganden, kan betecknas som en mellanform mellan totalentreprenad respektive OPS vilket vi anser vara en projektform som bör kunna vara ett gångbart framtida alternativ inom infrastrukturområdet.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för att EU inte går vidare med ett gemensamt bindande regelverk i frågan,
att LO verkar för en restriktiv svensk hållning till offentlig-privata partnerskap samt
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att LO verkar för att statsmakterna utvecklar seriösa och realistiska analysverktyg med utgångspunkten att kunna fastställa verkliga samhällsekonomiska effekter av OPS-projekt.

16.39
Offentlig – Privat Samverkan (OPS)
SEKO
Europaparlamentet konstaterar i sin resolution ”om offentlig-privata partnerskap och EG-rätten om offentlig upphandling och koncessioner” att ”någon enhetlig europeisk definition av de olika formerna för OPS inte finns,
och inte heller den gällande gemenskapsrätten innehåller specifika bestämmelser om detta”.
Karaktäristiskt för OPS som vi i Sverige använt begreppet är att det jämfört med ett normalt upphandlingsförfarande avser såväl byggande som drift
och underhåll under en längre tidsperiod för ett objekt, för vilket respektive
företag eller konsortium erhåller ersättning från det offentliga. Den privata
parten svarar för finansiering genom upplåning på den privata marknaden.
I vissa europeiska länder, inte minst Storbritannien, finns ett flertal exempel på OPS inom såväl infrastrukturområdet som när det gäller tillhandahållandet av andra offentliga tjänster. I Sverige är Arlandabanan hittills det
enda exemplet på ett OPS-projekt. Det som förbundet anser oroande är att
man inom EU, exempelvis i EU-kommissionens meddelande från november
2005, men även i EU-parlamentets resolution från oktober 2006, dels tycks
förutsätta OPS-lösningar inom ett bredare område än som diskuterats i
Sverige, exempelvis inom sjukvård och andra tjänstesektorer, dels att man
uppenbarligen också, trots visst motstånd, har i tanken att ett lagstiftningsinitiativ på EU-nivå är en väg som man bör gå. SEKO menar bestämt att vi
i Sverige bör förbehålla oss rätten att reglera dessa frågor utan styrning av ett
europeiskt regelverk.
En bakgrund till att OPS kommit att diskuteras alltmer är självfallet att
finansieringen via offentliga budgetar med direktavskrivning varit utsatt för
sådana restriktioner att planerade projekt ofta fått senareläggas.
Förbundet vill framhålla att tidigareläggning av större infrastrukturprojekt som inte anses rymmas inom aktuella budgetramar i vissa fall kan innefatta för samhället angelägna åtgärder. Positiva tillväxteffekter kan i vissa fall
innebära tungt vägande skäl för att vid en helhetsbedömning satsa på att via
lånefinansiering igångsätta projekt. Att företag eller konsortier som bygger
också ges ett långsiktigt ansvar för drift och underhåll kan också generera en
effektivisering av dessa åtaganden.
Vi vill dock framhålla den uppenbara fördelen med en finansiering genom statlig upplåning via Riksgälden, vilket bevisligen håller kapitalkostnaden nere. Den argumentation som ibland förts innebärande att stora effektivitetsvinster genereras just genom den rena OPS-modellen har förbundet
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svårt att förstå. De effektivitetsvinster som kan göras anser vi kan erhållas
lika väl med en statlig upplåning i botten.
Funktionsentreprenader med varierande grad av drift- och underhållsåtaganden, vilket kan betecknas som en mellanform mellan totalentreprenad
respektive OPS anser vi vara en projektform som bör kunna vara ett gångbart
framtida alternativ inom infrastrukturområdet.
Vi föreslår
att LO verkar för att EU inte går vidare med ett gemensamt bindande regelverk i frågan,
att LO verkar för en restriktiv svensk hållning till offentlig-privata partnerskap samt
att LO verkar för att statsmakterna utvecklar seriösa och realistiska analysverktyg med utgångspunkten att kunna fastställa verkliga samhällsekonomiska effekter av OPS-projekt.

16.40
Västsvensk infrastruktur
Transportarbetareförbundet avd 55, Uddevalla
Det är ofta ett förbisett förhållande att de som utför transportarbete bäst
känner bristerna i flyg-, järnvägs-, sjöfarts- och vägsystem. De vet också hur
sårbara kommunikationssystemen är om de inte uppfyller högt ställda krav
på kvalitet och standard, effektivitet och säkerhet.
Vittnesmålen om problem i trafiksystemen är alldeles för många och rapporterna om brister och behovet av investeringar avlöser varandra.
Det är uppenbart att verkligheten inte står i någon rimlig proportion till
behoven. Det är till exempel skandal att E6, en av Sveriges mest trafikerade
stråk för godstransporter genom norra Bohuslän, ännu inte är färdig.
Vi konstaterar att den ”felande länken” i den skandinaviska triangel som
E6 och järnvägsförbindelsen Göteborg–Oslo utgör, är en illustration av en
misslyckad investeringspolitik för bättre kommunikationer.
Investeringar i bättre kommunikationer är en ofrånkomlig del av sysselsättnings- och tillväxtpolitiken. För industri- och transportregionen Västsverige är detta en realitet. Då handlar det inte bara om att säkra de ”stora”
stråken, utan att om hela regionen ska växa, måste också kapillären, det vill
säga det lokala och regionala järnvägs- och vägnätet, fungera. Det handlar
också om att uppfylla höga krav precis som om det gäller ett fyrfiligt motorvägsbygge. Sådana insatser är också ofrånkomliga för att en regionförstoring ska vara möjlig att genomföra, och därmed vidga arbetsmöjligheterna
för ännu fler människor. Utanför storstadsregionerna spelar därför bra kommunikationer en roll som ofta inte får den framträdande plats som de förtjänar.
Olika transportslag måste också komplettera varandra för att transport-
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politiken ska bli effektiv och göra det möjligt att hävda vitala intressen inom
näringslivet.
Ett konkret område är skogsnäringen. För att skogsråvaran överhuvudtaget
ska tas tillvara och vidareförädlas på ett ändamålsenligt sätt fordras betydande
insatser till stöd för tjälsäkring och ökad bärighet på skogsbilvägar, kommunala-, läns- och riksvägar. Det är anmärkningsvärt att skogslänet Västra Götaland
knappast alls fått del av statliga resurser för ökad bärighet i de kapillära vägsystemen.
Vi föreslår att LO verkar för
att investeringar i infrastrukturen blir en tydlig och prioriterad uppgift för
fackföreningsrörelsen i de ekonomisk- och näringspolitiska uppdragen,
att säkra resurserna till ett fullföljande av hela den så kallade skandinaviska
triangeln och särskilt dess felande länkar i västra Sverige,
att Västra Götalands region ska inräknas bland skogslänen och erhålla statligt
stöd för bärighetsåtgärder inom det regionala och lokala vägnäten samt
att de ekonomiska ramarna till gagn för investeringar i infrastrukturen väsentligt ökar.

16.41
Götalandsbanan
SEKO Västra
Betydelsen av effektiva och säkra transportsystem kan inte nog understrykas.
Infrastrukturen spelar en så oerhört central roll och praktisk funktion i vardagslivet för människor, näringsliv och offentlig verksamhet.
Ur sysselsättnings- och tillväxtpolitisk synpunkt är en bra infrastruktur
odiskutabel.
Konkreta investeringsobjekt är väl dokumenterade, och motiverade. Resurserna står emellertid inte i proportion till behoven, vilket har varit och
fortfarande är väldigt tydligt i Sjuhäradsområdet, och överhuvudtaget i industri- och transportregionen västra Götaland. Dessutom har anslagen för de
nuvarande investeringsramarna urholkats på ett mycket allvarligt sätt.
Det är också allvarligt med alla uteblivna investeringar som skulle förena
olika intressen med varandra. Ett sådant representerar den s.k. Götalandsbanan, som kan bli ett mycket konkurrenskraftigt och miljövänligt alternativ
till flyget. Projektet är av såväl nationellt som europeiskt intresse vid sidan
om den direkta betydelsen som Götalandsbanan har ur regionala och kommunala synpunkter.
Götalandsbanan representerar också ett modernt klimat- och miljötänkande i transportpolitiken. Investeringarna öppnar också möjligheter till att öka
kapacitetsutnyttjandet på Västra Stambanbanan inte minst för godstrafik. Att
en ökad mängd godstransporter kan ske på järnväg är angeläget av flera skäl.
Ur flera synpunkter representerar därför Götalandsbanan en ofrånkomlig
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nysatsning i bättre och nya järnvägslösningar vilket tilldrar sig ett särskilt
stort intresse.
Utrymmet för att tillgodose stora investeringsbehov är emellertid begränsat enligt de nuvarande planerna och de ekonomiska ramarna för dem. Otillräckliga resurser aktualiserar behovet av alternativa finansieringslösningar än
de som i huvudsak gäller för närvarande; dvs. direktavskrivningar i statsbudgeten.
Alternativa finansieringslösningar ska dock inte ersätta nuvarande system
och bli något slags självändamål. Syftet handlar istället om att inom givna
ekonomiska ramar kunna tidigarelägga investeringar som är av nationellt intresse och/eller har särskilt tydliga mervärden eller betydelse för sysselsättning, tillväxt och utveckling i olika delar av landet. För att tillgodose dessa
behov framstår sådana lösningar mer och mer som ofrånkomliga om vitala
samhällsintressen ska säkras inom de närmaste tio åren.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att järnvägssatsningen Götalandsbanan ska ingå som ett tydligt projekt inom
ramen för både den nationella planeringen och EUs s.k. TEN-projekt,
att alternativa finansieringslösningar prövas för att forcera angelägna och
planerade järnvägs- och väginvesteringar samt
att väsentligt förstärka anslagsramarna i statens budget för investeringar i
bättre och ny infrastruktur.

Utlåtande
Motionerna 16.36–16.41 samt 16.50 andra att-satsen
16.36
att väsentligt utöka anslagen och därmed ramarna för investeringar i bättre kommunikationer,
att säkra nya järnvägs- och vägförbindelser mellan Göteborg och Trollhättan enligt
tidsplan inom ramen för det så kallade Trollhättepaket samt
att en mycket tydlig prioritering av utbyggnaden av investeringar i järnvägar sker i
den framtida investeringsplaneringen.

16.37
att finansieringsfrågorna behöver stå i fokus i anslutning till revideringen av nuvarande planer i samband med en långsiktig inriktning av infrastrukturplaneringen.

16.38
att LO verkar för att EU inte går vidare med ett gemensamt bindande regelverk i
frågan,
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att LO verkar för en restriktiv svensk hållning till offentlig-privata partnerskap samt
att LO verkar för att statsmakterna utvecklar seriösa och realistiska analysverktyg
med utgångspunkten att kunna fastställa verkliga samhällsekonomiska effekter
av OPSprojekt.

16.39
att LO verkar för att EU inte går vidare med ett gemensamt bindande regelverk i frågan,
att LO verkar för en restriktiv svensk hållning till offentlig-privata partnerskap samt
att LO verkar för att statsmakterna utvecklar seriösa och realistiska analysverktyg
med utgångspunkten att kunna fastställa verkliga samhällsekonomiska effekter
av OPSprojekt.

16.40
att investeringar i infrastrukturen blir en tydlig och prioriterad uppgift för fackföreningsrörelsen i de ekonomisk- och näringspolitiska uppdragen,
att säkra resurserna till ett fullföljande av hela den så kallade skandinaviska triangeln och särskilt dess felande länkar i västra Sverige,
att Västra Götalands region ska inräknas bland skogslänen och erhålla statligt stöd
för bärighetsåtgärder inom det regionala och lokala vägnäten samt
att de ekonomiska ramarna till gagn för investeringar i infrastrukturen väsentligt
ökar.

16.41
att järnvägssatsningen Götalandsbanan ska ingå som ett tydligt projekt inom ramen
för både den nationella planeringen och EUs så kallade TEN-projekt,
att alternativa finansieringslösningar prövas för att forcera angelägna och planerade järnvägs- och väginvesteringar samt
att väsentligt förstärka anslagsramarna i statens budget för investeringar i bättre
och ny infrastruktur.

16.50 andra att-satsen
att LO verkar för en ytterligare satsning på järnvägens infrastruktur och transportandel.
Genomgående för motionerna inom transport- och infrastrukturområdet är viljan att säkra en långsiktigt hållbar investeringspolitik inom ramen för ett samhälleligt ansvar. LO
har under kongressperioden också försökt hävda en sådan linje och bör även fortsättningsvis betona infrastrukturinvesteringarnas centrala roll för jobb och välfärd. En förutsättning för detta är dock att samtidigt ställa krav på motsvarande resurser för drift och
underhåll. En annan förutsättning är att framförallt vägtransporterna men även flyget och
sjöfarten lyckas bryta och vända trenden mot ständigt ökade utsläpp av växthusgaser.
LO har i yttranden över inriktningsplaneringen inom väg- och järnvägssektorerna förordat de högre utbyggnadsalternativen vilket ligger i linje med vad som anförs i första att-
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satsen i motion 16.36 och första att-satsen i motion 16.40, dock med reservation för vad
som nedan sägs om ändrade prioriteringar i LOs verksamhet.
När det gäller finansieringen av framtida infrastruktur har frågan om offentlig-privat
samverkan (OPS) blivit högaktuell. Skälen till detta är flera. Behoven av investering och
underhåll inom transportapparaten är omfattande, flera projekt är av karaktären flaskhalsar där åtgärder brådskar och den hittillsvarande statliga anslagsfinansieringen upplevs
som ryckig och utdragen i tiden. Med privat medverkan förväntas angelägna projekt kunna komma till stånd snabbare och till en sammantaget lägre kostnad.
LO avvisar inte medverkan från privata finansiärer men menar samtidigt att förhoppningarna om samhällsekonomiska vinster till följd av OPS är överdrivna och instämmer
därmed med Handelsanställdas förbund och SEKO (andra att-satsen i motionerna 16.38
och 16.39) om en restriktiv syn på OPS samt om behovet av förbättrade analysverktyg. I
praktiken visar det sig att det snarare är kommunala aktörer som kommer in som medfinansiärer i stora satsningar, vilket kan komma att påverka prioriteringen mellan olika
projekt. Staten bör tillse att det ytterst är transportpolitiska bedömningar som styr denna
prioritering.
Frågan om OPS har som nämns i motionerna även aktualiserats inom EU. LO delar förbundens uppfattning i motionernas första att-sats om att dessa frågor bör regleras nationellt. EUs insatser bör inriktas mot att underlätta planering av gränsöverskridande
transportstråk som det transeuropeiska järnvägsnätet samt säkra rättvisa konkurrensvillkor och höga kvalitetskrav inom den offentliga upphandlingen.
LO har i samverkan med LO i Norge följt frågan om OPS en tid. Erfarenheterna är ännu
begränsade. Företrädarna för OPS hävdar att man kan påskynda genomförandeprocessen men samtidigt visar sig kostnaderna för bildandet av konsortier ofta bli betydande
och framförallt är staten den aktör som kan låna till de bästa villkoren, vilket även bekräftas i en rapport från Ekonomistyrningsverket. Nuvarande statlig finansiering med årliga
anslag över statens budget är dock otillräcklig. LO har därför uttalat att staten, förutom
vidgade anslagsramar, bör överväga en kompletterande modell för långsiktig och vidgad
projektfinansiering baserad på statlig upplåning. Dessa förslag bör motsvara kraven i
motion 16.37 samt tredje att-satsen i motion 16.41.
I motionerna 16.36 tredje att-satsen och 16.50 andra att-satsen förespråkas en tydlig
prioritering respektive ytterligare satsning på järnväg i transportplaneringen. LO delar i
huvudsak denna syn och den investeringsram LO förordat innebär en betydande järnvägssatsning men LO vill samtidigt betona behovet av samverkande transportsystem där
varje transportslag nyttjas där det har bäst samhällsekonomiska förutsättningar. Vägoch järnvägstrafik är i många fall mer kompletterande än konkurrerande transportslag.
Bättre infrastruktur kräver ofta samordnade satsningar – men i detta ligger även en fortlöpande strävan att öka andelen järnvägstransporter där detta är samhällsekonomiskt
och miljömässigt motiverat.
Flera motioner berör infrastrukturen i Västsverige där ett antal mycket angelägna projekt
som rör det samlade transportsystemet behöver sättas igång eller fullföljas. LO tar i regel
inte ställning till enskilda regionala projekt men konstaterar att vissa större satsningar av
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mer nationellt intresse bör rymmas eller åtminstone påbörjas inom den ram för kommande
investeringar LO uttalat sig för. Det gäller bland annat det så kallade Trollhättepaketet som
nämns i motion 16.36, andra att-satsen, fullföljandet av den Skandinaviska Triangeln i
motion 16.40, andra att-satsen samt Götalandsbanan, motion 41, första att-satsen. När det
gäller tredje att-satsen i motion 16.40 angående stöd till regionala bärighetsåtgärder är det
närmast en fråga för LO-distriktet att driva.
LO ser sammantaget starka skäl för att hävda krav på en omfattande men hållbar utbyggnad av infrastrukturen och instämmer allmänt i de förslag som ställs om vidgade investeringsramar. LOs förutsättningar att kontinuerligt driva mer specifika frågor är
emellertid begränsade med hänsyn till förväntade prioriteringar av kansliresurserna. Det
innebär att samverkan mellan LO och berörda förbund samt mellan förbunden kan behöva ses över inom området. Det innebär också att LO-distriktens strukturråd bör uppmuntras att intensifiera sitt regionala arbete med transportpolitik och infrastruktur. Till stöd
för detta arbete bör dock LO, i samverkan med förbunden, utarbeta en kortfattad transport- och infrastrukturpolitisk plattform i enlighet med den inriktning som anges i detta
utlåtande och kongressens beslut i övrigt.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 16.36 första att-satsen, 16.38, 16.39, 16.40 fjärde att-satsen,
motion 16.41 tredje att-satsen och 16.50 andra att-satsen samt
att anse motionerna 16.36 andra och tredje att-satserna, 16.37, 16.40 första, andra
och tredje att-satserna, 16.41 första och andra att-satserna besvarade.

Debatt
I debatten deltog
Bengt Larsen, IF Metall
Björn-Inge Björnberg, SEKO
Sven Nyberg, LO

Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtande,
– Riktlinjerna Näringspolitik, sidorna 23–24, andra och tredje att-satserna
samt
– Bengt Larsens, IF Metall yrkande om förändringar i texten på sidan 24 i
Riktlinjerna: Att LO verkar för att långsiktiga statliga infrastruktursatsningar i ökad utsträckning finansieras via statlig upplåning. Styrelsen föreslog att detta skulle hänskjutas till redaktionsutskottet.
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Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande samt
att hänskjuta Bengt Larsens, IF Metalls yrkande till redaktionsutskottet för
utformande av ett förslag.
Förslag från redaktionsutskottet
Andra att-satsen i Riktlinjerna Näringspolitik, sidan 24 föreslås lyda enligt
följande: att LO verkar för ytterligare infrastruktursatsningar baserad på statlig upplåning och har en restriktiv hållning till offentlig-privata partnerskap.
Kongressen beslutade
att bifalla redaktionsutskottets förslag till ny lydelse för andra att-satsen
samt
att i övrigt anta Riktlinjerna Näringspolitik, sidorna 23–24, andra och tredje
att-satserna.

ARBETSMARKNAD OCH SYSSELSÄTTNING

399

Konsumentfrågor
Motionerna 16.42–16.43
16.42
Konsumentpolitik och facket
Elektrikerförbundet avd 1, Stockholm, Fastighetsanställdas Förbund avd 1,
Stockholm, Livsmedelsarbetareförbundet avd 4, Stockholm och Målarettan,
Stockholm
Samtliga LO-medlemmar har en sak gemensamt: de är också konsumenter.
Fackföreningsrörelsens uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen
på arbetsmarknaden och i samhället i övrigt. Därmed är det ingen tvekan om
att fackföreningsrörelsen också har ett stort ansvar för den övergripande konsumentpolitiken. Via konsumentpåverkan kan man gemensamt ställa krav
på både producenter och tillverkare att de producerar sina produkter under
godkända förhållanden. I en alltmer avreglerad marknad är det en viktig fråga för LO-medlemmarna att kollektivt bevaka sina konsumentintressen.
Framtidens konsumentpolitik är helt klart en facklig fråga.
Också i arbetslivet gör sig konsumentpolitiken påmind. Kvinnor och män
ska ha lika villkor i sitt arbete. En jämställdhetsmärkning av företag och organisationer ger människor möjlighet att som konsument styra efterfrågan
till stöd för jämställda arbetsvillkor. För många anställda ingår, som en naturlig del i arbetet, att vara konsumentupplysare till kunder som efterfrågar företagets tjänster. Också här är konsumentfrågor i arbetslivet viktigt.
Ett grundläggande krav inom konsumentpolitiken är att värna om miljön.
Nya livsmedel och andra produkter utvecklas och marknadsförs ständigt.
Kan konsumenterna vara säkra på att inte människor, djur eller miljön tar
skada? Att kött vi köper är utan antibiotika är ett krav de flesta svenska konsumenter ställer sig bakom. Men utanför vårt lands gränser är inte detta krav
en självklarhet. Som konsument finns också ett ansvar. Ansvaret att skydda
den framtida miljön för kommande generationer.
Det finns två krafter i världen som styr vår konsumtion. Det är arbete och
kapital, och de är inte alltid förenliga. Kapitalet kan flytta runt i världen och
etablera sig där det är allra billigast att utnyttja arbetskraften. Det man producerar säljs sedan oftast där man får mest betalt för sina produkter. Det internationella facket har inte lyckats ändra på detta förhållande. Sverige är det
enda land i världen som har lyckats tvinga det amerikanska leksaksföretaget
Toys ”R” Us att teckna kollektivavtal.
Detta skedde tack vare konsumenternas köpbojkott och de fackliga organisationernas orubbliga krav på ett kollektivavtal. Denna sammanhållning
mellan konsument och fack skulle kunna tillämpas internationellt. Det skulle till och med bli möjligt att ställa krav på multinationella företag.
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Vi föreslår att LO får i uppdrag
att utforma en facklig framtidspolitik i konsumentfrågor.

16.43
Konsumentmakt
Handelsanställdas förbund avd 20, Stockholm
Samtliga LO-medlemmar har en sak gemensamt: de är också konsumenter.
Fackföreningsrörelsens uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen på
arbetsmarknaden och i samhället i övrigt. Därmed är det ingen tvekan om
att fackföreningsrörelsen också har ett stort ansvar för den övergripande konsumentpolitiken. Via konsumentpåverkan kan man gemensamt ställa krav
på både producenter och tillverkare att de producerar sina produkter under
godkända förhållanden. I en allt mer avreglerad marknad är det en viktig fråga för LO-medlemmarna att kollektivt bevaka sina konsumentintressen.
Framtidens konsumentpolitik är helt klart en facklig fråga.
Också i arbetslivet gör sig konsumentpolitiken påmind. Kvinnor och män
ska ha lika villkor i sitt arbete. En jämställdhetsmärkning av företag och organisationer ger människor möjlighet att som konsumenter styra efterfrågan
till stöd för jämställda arbetsvillkor. För många anställda ingår, som en naturlig del i arbetet, att vara konsumentupplysare till kunder som efterfrågar företagets tjänster. Också här är konsumentfrågor i arbetslivet viktigt.
Ett grundläggande krav inom konsumentpolitiken är att värna om miljön.
Nya livsmedel och andra produkter utvecklas och marknadsförs ständigt.
Kan konsumenterna vara säkra på att inte människor, djur eller miljön tar
skada? Att kött vi köper är utan antibiotika är ett krav de flesta svenska konsumenter ställer sig bakom. Men utanför vårt lands gränser är inte detta krav
en självklarhet. Som konsument finns också ett ansvar. Ansvaret att skydda
den framtida miljön för kommande generationer.
Det finns två krafter i världen som styr vår konsumtion. Det är arbete och
kapital, och dessa är inte alltid förenliga. Kapitalet kan flytta runt i världen
och etablera sig där det är allra billigast att utnyttja arbetskraften. Det man
producerar säljs sedan oftast där man får mest betalt för sina produkter. Det
internationella facket har inte lyckats ändra på detta förhållande. Sverige är
det enda land i världen som har lyckats tvinga det amerikanska leksaksföretaget Toys ”R” Us att teckna kollektivavtal. Detta skedde tack vare konsumenternas köpbojkott och de fackliga organisationernas orubbliga krav på
ett kollektivavtal. Denna sammanhållning mellan konsument och fack skulle
kunna tillämpas internationellt. Det skulle till och med bli möjligt att ställa
krav på multinationella företag.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ta fram ett konsumentpolitiskt program som ett led i opinionsbildningen
för en utvecklad konsumentmakt.
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Utlåtande
Motionerna 16.42–16.43
16.42
att utforma en facklig framtidspolitik i konsumentfrågor.
16.43
att ta fram ett konsumentpolitiskt program som ett led i opinionsbildningen för en
utvecklad konsumentmakt.

I motionerna föreslås att LO ska ta fram en facklig framtidspolitik i konsumentfrågor.
Motionärerna menar att fackföreningsrörelsen har ett stort ansvar för den övergripande
konsumentpolitiken. LO har fram till nyligen bedrivit ett aktivt konsumentpolitiskt arbete.
LO har varit företrädd i konsumentpolitiska rådet och är delägare i Rättvisemärkt. Enligt
de prioriteringar av LOs arbete, som LOs styrelse enats om, ska konsumentfrågor inte
länge vara en del av LOs ordinarie och kontinuerliga arbete, däremot är det viktigt att ett
lokalt arbete med dessa frågor pågår. Bakgrunden till beslutet kan ytterst sägas vara det
tapp i medlemmar som medför minskade intäkter och därmed ytterligare behov av prioriteringar. Mer nu än någonsin tidigare är det tydligt att LO inte kan syssla med allt. Alla
val LO gör medför att något annat måste väljas bort.
LOs styrelse anser att LO ska använda andra metoder än konsumentpolitik för att
påverka de viktiga samhällsfrågor som lyfts fram i motionerna.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att avslå motionerna 16.42 och 16.43.

Debatt
I debatten deltog
Stig Larsson, Elektrikerna
Thord Pettersson, LO

Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtande,
– Stig Larssons, Elektrikerna yrkande att anse motionerna 16.42 och 16.43
besvarade till vilket styrelsen yrkade bifall,
– Stig Larssons, Elektrikernas yrkande om tilläggsatt-sats till motion
16.42: Att LO på lämpligt sätt via facklig-politisk samverkan påverkar
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konsumentfrågorna till vilket styrelsen yrkade bifall samt
Stig Larssons, Elektrikernas yrkande om tilläggsatt-sats till motion 16.43:
Att LO och förbunden på lämpligt sätt stärker banden med de organisationer som delar våra värderingar och som har konsumentpolitik som intresse och verksamhetsområde till vilket styrelsen yrkade bifall.

Kongressen beslutade
att bifalla Stig Larssons, Elektrikerna yrkande att anse motionerna 16.42 och
16.43 besvarade,
att bifalla Stig Larssons, Elektrikerna yrkande om tillläggsatt-sats till motion
16.42: Att LO på lämpligt sätt via facklig-politisk samverkan påverkar
konsumentfrågorna,
att bifalla Stig Larssons, Elektrikernas yrkande om tilläggsatt-sats till motion
16.43: Att LO och förbunden på lämpligt sätt stärker banden med de organisationer som delar våra värderingar och som har konsumentpolitik
som intresse och verksamhetsområde samt
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.
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Ägarstyrning och pensionsfondernas placering
Riktlinjer: Ägarstyrning och pensionsfondernas
placering, sid 24–25
Motion 16.44
16.44
Medlemspåverkan på löntagarkapital
Handelsanställdas förbund avd 20, Stockholm
I LO-rapporten ”Ägaransvar och ägarmakt” står att alla de policyfrågor som
tas upp i rapporten bör hanteras i en förbundsgemensam placeringskommitté.
Det är viktigt att LO-medlemmarna kommer i så nära kontakt som möjligt med diskussionen om viktiga principfrågor då det gäller placering av
fackligt ägt kapital och av det pensionskapital som är medlemmarnas eget
och får större möjligheter att föra fram sin syn på vilka krav som bör ställas.
Ombuden i LO-distriktens representantskap har tillsammans en ganska
bred kontaktyta gentemot de enskilda medlemmarna och bör kunna vara en
lämplig kanal för att fånga upp och föra vidare LO-medlemmarnas synpunkter.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO-distriktens representantskap en gång om året har rådgivande diskussion med representanter för den förbundsgemensamma placeringskommittén som nämns i LO-rapporten ”Ägarmakt och ägaransvar”, med LOrepresentanter i fondförvaltande styrelser och med fackliga styrelseledamöter på företagsnivå inom respektive distrikt.

Utlåtande
Motion 16.44
16.44
att LO-distriktens representantskap en gång om året har rådgivande diskussion
med representanter för den förbundsgemensamma placeringskommittén som
nämns i LO-rapporten ”Ägarmakt och ägaransvar”, med LO-representanter i
fondförvaltande styrelser och med fackliga styrelseledamöter på företagsnivå
inom respektive distrikt.

På LO-kongressen år 2004 beslutades att LO skulle verka för att en bred debatt förs inom
fackföreningsrörelsen angående makten över pensionskapitalet. Under 2005 och 2006
drev LO tillsammans med förbunden ett gemensamt projekt – ”Ägarmaktsprojektet” –
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som behandlade frågor om fackliga organisationers ägaransvar och hur deras ägarmakt
ska användas. Det övergripande syftet med projektet var att skapa en mer samlad facklig,
social och etisk profil när det gäller synen på vad som ska styra investeringar av det gemensamma kapitalet.
Projektet utmynnade i en slutrapport: ”Ägaransvar och Ägarmakt”. Denna rapport
godkändes av LOs styrelse den 15 maj 2006. I rapporten föreslogs att de policyfrågor
som arbetet utmynnade i ska utgöra LOs etiska placeringsriktlinjer samt att dessa ska
hanteras i en förbundsgemensam placeringskommitté. Arbetet med att samordna dessa frågor i en särskild grupp på LO pågår och kontakter har genomförts med förbunden. Någon förbundsgemensam kommitté har dock ännu inte skapats i formell
mening.
En uppföljning av LOs placeringspolicy bör vara en del av det löpande arbetet inom LOkansliet. Ett rimligt sätt att få en bättre genomlysning av LOs tillämpning av ägarpolicy
och etiska riktlinjer är att den formerade placeringskommittén varje år sammanställer en
rapport som föreläggs LOs styrelse.
Arbetet med att leva upp till de etiska riktlinjerna bör dessutom redovisas offentligt
och årligen av LOs styrelse och exempelvis publiceras i samband med årsredovisningen
och på LOs externa hemsida.
I den mån förändringar i placeringsriktlinjerna är påkallade kan dessa med fördel behandlas på LOs representantskap – men då vid behov.
Dagordningen för LO-distriktens representantskap bestäms fördelaktigast utifrån vilka som är de mest prioriterade frågorna under den aktuella perioden. Att centralt reglera
att arbete med placeringspolicyn årligen ska tas upp för diskussion, som en fast dagordningspunkt på LO-distriktens representantskap, förefaller inte rimligt.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att avslå motion 16.44.

Debatt
I debatten deltog
Annika de Klonia, Handels
Åsa-Pia Järliden-Bergström, LO

Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtande,
– Riktlinjerna Ägarstyrning och pensionsfondernas placering, sidorna 24–
25 samt
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Annika de Klonias, Handels yrkande om tilläggsatt-sats till sidan 25 i
Riktlinjerna: Att LO skapar en demokratisk plattform i frågor som rör
placering av fackligt ägt kapital för större delaktighet och ansvar till vilket
styrelsen yrkade bifall.

Kongressen beslutade
att bifalla Annika de Klonias, Handels yrkande om tilläggsatt-sats till sidan
25 i Riktlinjerna: Att LO skapar en demokratisk plattform i frågor som
rör placering av fackligt ägt kapital för större delaktighet och ansvar,
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande samt
att anta Riktlinjerna Ägarstyrning och pensionsfondernas placering, sidorna
24–25.
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Bostadspolitik
Motionerna 16.45–16.46
16.45
En social bostadspolitik
Fastighetsanställdas Förbund
Fastighetsanställdas Förbund anser att bostadspolitiken ska vara generell,
d.v.s. en del i den generella välfärdspolitiken och vi ser bostaden som en
social rättighet, en rättighet för alla. Bostadspolitikens inriktning ska således
finansieras via skattsedeln. Av detta finns knappt något kvar efter den s.k.
skattereformen på 1990-talet. Det är fullständigt orimligt att en nybyggd
tvåa eller trea ska kosta 10 000 kronor i månaden. För att till del råda bot
mot detta måste en ordentlig statlig bostadsfinansiering åter tillskapas för att
framförallt hålla nere hyreskostnaderna. En sådan bostadsfinansiering får under inga villkor gå direkt ner i byggherrarnas och byggfirmornas fickor. Det
är en stor skam för ett välfärdssamhälle att någon ska behöva säga nej till erbjuden bostad eller lämna sin bostad på grund av den höga hyran.
Olof Palme sammanfattade miljonprogrammet ungefär så här: Interiören
är bra med ordentliga badrum och kök men exteriörerna och arkitekturen
har brister. Det var en träffande bild. Miljonprogrammen där så många av
våra medlemmar bor måste upprustas, underhållas och saneras ordenligt och
det måste ske kontinuerligt. Det ska vara vackert och estetiskt tilltalande där
vi bor vilket inkluderar näraliggande, goda rekreationsområden. Vårt boende
påverkar starkt vår livskvalitet, det vet vi. I samband med den nödvändiga
upprustningen i bostadsområdena lämpar sig tillfället bra att också se över
hela den bostadspolitiska logistiken. För att ha en chans att på något vis hejda
boendesegregationen bör olika upplåtelseformer blandas. Hyresrätten ska
vara navet där också bostadsrätter, kooperativ och småhus planeras och
byggs.
Fastighetsanställdas Förbund värnar hyresrätten och allmännyttan som är
garantin för ett tryggt boende till rimlig hyreskostnad. Allmännyttan ska utvecklas och inte säljas på auktion eller spekuleras bort. I allmännyttan ska
också fastighetsunderhållet vara exemplariskt.
Fastighets säger definitivt nej till marknadshyror som driver upp hyrorna
och ännu allvarligare är att det på sikt leder till att de mest attraktiva lägenheterna blir spekulationsobjekt, omformas och säljs som bostadsrätter. Tyvärr måste vi konstatera att både socialdemokratiskt styrda som borgerligt
styrda kommuner tullat på hyresrätten genom utförsäljningar. Tullat har de
också gjort på bruksvärdessystemet då de låtit överskott från bostadsbolag finansiera helt andra verksamheter i kommunen.
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Vi föreslår
att LO arbetar för att stoppa utförsäljningen av kommunala bostadsbolag,
att LO verkar för ett väl fungerande bruksvärdessystem,
att LO verkar för ett nej till spekulation med bostäder,
att LO verkar för att bostaden ska ses som en del av den generella välfärden,
att LO verkar för att rusta upp miljonprogrammen,
att LO verkar för att det i de nya och förtätade bostadsområdena tillskapas
olika upplåtelseformer i boendet samt
att LO verkar för att en ordentligt tilltagen statlig bostadsfinansiering återinförs.

16.46
Besittningsrätt för hyres- och bostadsrätt samt hus
Handelsanställdas förbund avd 3, Halmstad
Denna motion syftar till att stärka besittningsskyddet för hyres- och bostadsrätt samt egen villa, då idag en husockupant har besittningsrätten över lokalen om de en gång frivilligt blivit insläppta i lokalen och därefter vägrar att
flytta tills dess att saken har blivit fastslagen av kronofogden (kan ta en månad) eller tingsrätt (kan ta upp till ett halvår). I dagsläget kan även kontraktsinnehavaren vägras tillträde till lokalen om husockupanten ej tillåter det och
till och med bli fängslad. Däremot är kontraktsinnehavaren skyldig att betala
hyra, vatten och el under denna tid, då det är varje medborgares rättighet att
ha detta.
Om en eller flera inneboende saknar kontrakt för ovan nämnda bostad,
ska polisen om vederbörande vägrar skriva att under en vräkning kunna bevittna detta och kunna kräva av den/de inneboende att de skriver på ovannämnda handling. 24 timmar efter denna underskrift ska den/de inneboende, om de ej avlägsnat sig från berörd plats, räknas som olaga intrång och
med hjälp av polisen ska bostadens kontraktsinnehavare kunna avvisa den/
de personer som olovligen uppehåller sig där.
Om det däremot finns ett kontrakt mellan den inneboende och den/de
personer som hyr/äger lokalen ska detta förfarande gå igenom kronofogdens
försorg, då avhysningsregler ska gälla.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LO i uppdrag att verka för att stärka besittningsrätten för hyres- och
bostadsrätt samt egen villa, så att den som står för kontrakt eller ägande
har besittningsrätten samt
att LO tillkännager för regeringen att en tidsgräns hos KFM bör införas vad
gäller avhysningar av den här karaktären.
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Utlåtande
Motionerna 16.45–16.46
16.45
att LO arbetar för att stoppa utförsäljningen av kommunala bostadsbolag,
att LO verkar för ett väl fungerande bruksvärdessystem,
att LO verkar för ett nej till spekulation med bostäder,
att LO verkar för att bostaden ska ses som en del av den generella välfärden,
att LO verkar för att rusta upp miljonprogrammen,
att LO verkar för att det i de nya och förtätade bostadsområdena tillskapas olika
upplåtelseformer i boendet samt
att LO verkar för att en ordentligt tilltagen statlig bostadsfinansiering återinförs.
16.46
att ge LO i uppdrag att verka för att stärka besittningsrätten för hyres- och bostadsrätt samt egen villa, så att den som står för kontrakt eller ägande har besittningsrätten samt
att LO tillkännager för regeringen att en tidsgräns hos KFM bör införas vad gäller avhysningar av den här karaktären.

LO delar den uppfattning som kommer till uttryck i motionen 16.45. Motionären tar upp
ett brett spektrum av bostadspolitiska spörsmål och framför aktuella och angelägna frågor för att åstadkomma en bostadspolitik som bidrar till ett mer jämlikt och jämställt samhälle. Den nuvarande regeringens politik går i motsatt riktning. Segregationen i boendet
tilltar, klyftorna ökar och allt fler får svårigheter att finna en bostad som fungerar på ett
tillfredsställande sätt.
LO har ett bostadspolitiskt program från 2001 där merparten av motionens krav återfinns. LOs styrelse har beslutat att LO inte ska syssla med bostadspolitik som en löpande
fråga, varför inga ytterligare åtgärder föreslås.
I motion 16.46 tas frågor upp kring besittningsskyddet i boendet i vid mening. Besittningsskyddet i boendet består av avvägningar mellan olika intressen; exempelvis innehavarens, ägarens, polisens med flera. LO bedömer inte att det råder obalans mellan
dessa olika intressen, även om en enskild person i en viss situation upplever sig förfördelad.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motion 16.45 besvarad samt
att avslå motion 16.46.
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Debatt
I debatten deltog
Anders Bergsten, Fastighets
Sven Lindkvist, Byggnads
Hans Karlsson, LO

Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtande.
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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Miljö-, klimat- och energipolitik
Riktlinjer: Miljö-, klimat- och energipolitik, sid 25–26
Motionerna 16.47–16.50
16.47
Klimathotet
Kommunal Norrbotten
”Vi måste arbeta med miljöfrågorna med betydligt större kraft än hittills.
Det handlar om solidaritet. Aldrig har det varit tydligare än nu: världen
hänger ihop. Exemplen är många. Västvärldens sopförbränning leder till
översvämningar i tredje världen och till en förvärrad växthuseffekt. De fattiga ländernas svält skapar krig och konflikter som påverkar även oss här i
Sverige. Allting hänger ihop.
Klimathotet är inte enbart ett hot – det är också en möjlighet. Genom att
ställa krav på hur vi producerar och hur vi konsumerar kan vi styra tillkomsten av nya jobb. Sverige ligger redan långt fram när det gäller miljöteknik,
men vi kan bli ännu bättre.
Vi minns en valrörelse, tror det var 1988, när socialdemokraterna gick till
val på att förbjuda freon eftersom det hotade ozonskiktet. Då var budskapet
från industrin att det var omöjligt att tillverka kylskåp utan freon. I dag är
freonet helt borta. Vi kan inte överlåta besluten över vår miljö till marknaden – vi ska ta ett eget ansvar, men det behövs också politiska beslut. Här
ligger framtidens jobb samtidigt som vi gör en viktig insats för kommande
generationer. Den värld vi lämnar efter oss ska vara en bra värld att leva i för
våra barn och barnbarn.”
Dessa ord uttalades av Erland Olauson, LOs avtalssekreterare, i samband
med hans tal den 1 maj 2007 i Linköping.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för en bättre miljö.

16.48
Klimatpolitiken kräver en genomtänkt energipolitik
SEKO
Klimatfrågan har seglat upp som den riktigt stora framtidsfrågan. En allt
större samstämmighet har växt fram inom såväl vetenskapssamhället som
det politiska etablissemanget omkring behovet av att snabbt ta krafttag mot
utsläppen av växthusgaser.
Det finns ingen snabb och enkel lösning på klimatproblemen. Alla samhällssektorer är med och bidrar till utsläppen av växthusgaser. Varje sektor
måste därför ta sitt ansvar för att uppnå de klimatmål som är uppsatta.
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Inte ens inom en enskild sektor finns det någon ”quick fix”. Det krävs
många olika insatser där var och en ger sitt bidrag till en sammanlagd reduktion av utsläppen. Inom energisektorn handlar det främst om att utveckla
tekniker som medför en ökad användning av hållbara energiråvaror, att utveckla energieffektiv teknik som hushållar med energiråvarorna och därmed
kunna reducera användningen av fossila bränslen.
Klimatproblematiken ställer ytterligare krav på väl genomtänkt energipolitik på alla nivåer. Klimat- och miljöproblem är gränsöverskridande till sin
karaktär och tarvar därför insatser som inte bara accepteras i ett enskilt land
utan som måste vara del i internationella överenskommelser som t.ex. Kyotoöverenskommelsen och FNs klimatmål.
Det vi dock till syvende och sidst har störst möjlighet att påverka själva
är den svenska energipolitiken och EUs energipolitik.
För fackföreningsrörelsen är energiförsörjningen en strategisk framtidsfråga för att säkra jobb och bygga välfärd och förena tillväxt med hållbar
utveckling. Som pekas på i LOs rapport ”Fler jobb – bättre jobb” vad gäller
energipolitiken måste den drivas längs två linjer – säkrad tillförsel genom ny
kraftproduktion och intensifierad effektivisering.
Energipolitiken måste inriktas på att säkra en hög och jämn nivå på investeringarna i ny kraftproduktion och ha en strategi för att klara utbyggnaden
utan utsläpp av växthusgaser. Varje land måste sträva efter att i stort klara
sin egen elförsörjning, med den mix av olika tekniker man själv väljer.
En högre nivå på arbetet med effektivare energianvändning förenad med
utveckling av produktionen är nödvändig. Från fackföreningsrörelsen kan vi
visa att arbetstagarna vill medverka aktivt för detta i arbetslivet. En trepartssamverkan mellan myndigheter, fack och arbetsgivare bör kunna stimulera
arbetstagare att via utbildning och förändrade arbetsrutiner aktivt medverka
till effektivare daglig energianvändning inom såväl industri och transporter
som övrig tjänsteproduktion.
Samhället måste ha ett avgörande inflytande över elmarknaden. Elkraft
är ingen vanlig handelsvara, det är en strategisk resurs i näringsliv och samhälle. SEKO understryker att statens ägande av Vattenfall är av största vikt
i detta sammanhang och att staten verkligen utnyttjar sitt ägande på ett långsiktigt och klimatunderstödjande sätt.
Att enbart liberalisera och överlåta besluten till de stora energibolagen är
ingen lösning som vi inom facket kan acceptera. Erfarenheterna av avregleringen på den svenska elmarknaden visar på att detta inte per automatik leder till lägre priser för konsumenterna eller till nyinvesteringar.
EU-kommissionens ambition att ytterligare avreglera de europeiska eloch gasmarknaderna bygger enligt SEKOs och även Europafackets mening
på en övertro på liberaliseringens välsignelser som inte utgår från de praktiska erfarenheter som gjorts. Kommissionens förslag, som bl.a. innehåller
krav om s.k. unbundling (frikoppling) d.v.s. att kraftbolagen ägarmässigt
måste skilja på produktion och distribution av elkraft, kommer inte att ga-
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rantera investeringar eller att erbjuda de europeiska hushållen lägre priser.
Snarare kommer det att försämra arbetsvillkoren, kollektivavtalen, informations- och konsultationsrätten, rörligheten och utbildningen för energiarbetarna. Inte heller kommer kampen mot klimatförändringarna att
gynnas.
Vi föreslår
att LO verkar för energipolitiska lösningar som stödjer en långsiktigt hållbar
energiproduktion som understödjer en ambitiös klimatpolitik,
att LO verkar för en trepartssamverkan mellan myndigheter, fack och arbetsgivare för att stimulera arbetstagare att aktivt medverka till effektivare daglig energianvändning inom såväl industri och transporter som
övrig tjänsteproduktion samt
att LO i det europeiska fackliga arbetet gentemot Kommissionen driver kravet om en klausul som skyddar energisektorns sysselsättning, kollektivavtal, löner och arbetsvillkor i samband med genomförande av den inre
marknaden för el- och gassektorn.

16.49
Skatter och andra styrmedel i energipolitiken
Industrifacket Metall avd 36, Göteborg
Energipolitikens betydelse för tillväxt och sysselsättning är oomtvistad. Det
spelar ingen roll om den avser produktion för ljus och kraft, värmeproduktion eller transporter.
Insatser krävs inom flera områden för att genomföra omställningen av energisystemet på ett ansvarsfullt sätt. Insikten om detta är utbredd. Uppdragen handlar om att spara energi, använda energi mer effektivt och att utveckla alternativ till i första hand olja. Trots olika insatser för att minska elförbrukningen så fortsätter denna ändå att öka. Behovet av värmeproduktion
växer, och transportsektorns energibehov ökar också.
Omställningarna av energisystemet kommer att bli tidskrävande. Erfarenheterna är hittills entydiga. Behoven av ett omfattande tekniskt forsknings- och utvecklingsarbete har vuxit starkt, dels för att göra målen för klimat- och miljöpolitiken gripbara, dels för att genomföra omställningen av
energisystemet.
Ekonomiska styrmedel har varit och är centrala inslag i energi- och miljöpolitiken. Inom bostads- och transportsektorerna förekommer också olika
ekonomiska styrmedel. I LO-rapporten ”Energi för jobb, välfärd och miljö”
redovisas en förteckning över energipolitikens instrument.
I vilken grad styrmedel har haft avsedda effekter är svårbedömt och varierar förmodligen mellan dem och olika ändamål. Det spelar sedan ingen
roll om det handlar om bidrag till energisparfönster, effektskatten på kärnkraft, handel med utsläppsrätter, drivmedelsskatter, höjd vattenkraftskatt,
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grön skatteväxling, naturgasskatt, höjd gasolskatt, gröna elcertifikat, broavgifter, trängselavgifter, etc.
Floran av avgifter, skatter, stimulanser, undantag m.m. är lång. Huruvida
listan står i proportion till avsedda effekter går inte att bedöma med någon
större tillförlitlighet. Allvarligast av allt är följande två iakttagelser:
– Det saknas vederhäftiga analyser eller utvärderingar av de sammantagna
effekterna av styrmedlens betydelse för omställningen av energisystem
och för att uppnå uppställda mål för klimat- och miljöpolitiken.
– Kraven på långsiktighet, klara spelregler och stabilitet är i energipolitiken
extremt viktiga för att hävda centrala samhällsintressen och näringslivets
möjligheter till expansion och utveckling i globaliseringens tidevarv. Förändringar och tillkomsten av ständigt nya styrmedel gagnar inte dessa
fundamentala villkor i energipolitiken.
Förmågan att tillgodose sådana rimliga krav är ofrånkomliga om omställningarna ska bli allmänt accepterade. Att styrmedel oavsett deras karaktär ska
vara enkla, lätta att förstå och hållbara är ganska rimliga krav i det här sammanhanget. De ekonomiska styrmedlens inverkan på priset för energi måste
också uppmärksammas på ett betydligt större sätt än hittills och belysas ur
såväl enskildas som ur näringslivs och andras synpunkter. Att upprätthålla
europeiska och internationella konkurrenskraftiga priser på el till industrin
är en livsnerv för stora delar av näringslivet. Ur brukar- och konsumentsynpunkt är låga energipriser också av ett stort intresse.
Vi föreslår att LO får i uppdrag
att snarast ta initiativ till en offentlig utvärdering och översyn av de ekonomiska styrmedlen i energipolitiken,
att genomföra en särskild granskning av den gröna skatteväxlingen ur löntagarsynpunkter,
att hävda tydliga krav på enkelhet och tydliga spelregler, långsiktighet och stabilitet vid användningen av ekonomiska styrmedel i energipolitiken samt
att medverka till konkurrenskraftigt låga energipriser.

16.50
Bättre klimatanpassning inom transportsektorn
SEKO
Transportsektorn står för minst en fjärdedel av landets energianvändning,
och dessutom en ökande andel. Det är därför mycket angeläget att satsa på
effektiva åtgärder inom transportsektorn när det gäller omställningen från
fossilbaserad till förnybar energi.
Det är inte realistiskt att på kort sikt åstadkomma radikala förskjutningar
mellan transportslag, som att minska vägtrafikens andel. En huvudlinje
måste vara att utveckla ny och renare drivmedelsanvändning för de stora
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förorenarna, främst vägtrafiken, flyget, men även sjötrafiken.
Samtidigt vet vi att järnvägstrafiken är det i särklass renaste transportmedlet. Denna aspekt bör enligt förbundet väga tungt i statsmakternas avvägningar i samband med fastställande av långsiktiga infrastrukturplaner.
Vi föreslår
att LO verkar för ytterligare kraftig satsning på utveckling av rena drivmedel
samt
att LO verkar för en ytterligare satsning på järnvägens infrastruktur och
transportandel.

Utlåtande
Motionerna 16.47–16.49 samt 16.50 första att-satsen
16.47
att LO verkar för en bättre miljö.
16.48
att LO verkar för energipolitiska lösningar som stödjer en långsiktigt hållbar energiproduktion som understödjer en ambitiös klimatpolitik,
att LO verkar för en trepartssamverkan mellan myndigheter, fack och arbetsgivare
för att stimulera arbetstagare att aktivt medverka till effektivare daglig energianvändning inom såväl industri och transporter som övrig tjänsteproduktion samt
att LO i det europeiska fackliga arbetet gentemot Kommissionen driver kravet om en
klausul som skyddar energisektorns sysselsättning, kollektivavtal, löner och arbetsvillkor i samband med genomförande av den inre marknaden för el- och gassektorn.

16.49
att snarast ta initiativ till en offentlig utvärdering och översyn av de ekonomiska
styrmedlen i energipolitiken,
att genomföra en särskild granskning av den gröna skatteväxlingen ur löntagarsynpunkter,
att hävda tydliga krav på enkelhet och tydliga spelregler, långsiktighet och stabilitet
vid användningen av ekonomiska styrmedel i energipolitiken samt
att medverka till konkurrenskraftigt låga energipriser.
16.50 första att-satsen
att LO verkar för ytterligare kraftig satsning på utveckling av rena drivmedel.
De vetenskapliga rapporter som presenterats av FNs klimatpanel under senare tid har allt
tydligare bekräftat tidigare farhågor om framtida klimatförändringar. Det anses klarlagt
att den förstärkning av växthuseffekten som konstaterats är ett resultat av mänskliga
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verksamheter. Klimatförändringarna tenderar dessutom att ske i ett snabbare tempo än
vad som tidigare antagits. LO har sedan 1991 års miljöprogram hävdat att risken för klimatförändringar utgör ett av de stora framtidshoten och har genomgående verkat för en
utfasning av fossila ämnen i bostadsuppvärmning, transportsystem och även där så är
möjligt – i industriella verksamheter.
Motion 16.47 föreslår att LO ska verka för en bättre miljö. Förutsättningarna för ett fortsatt engagemang i dessa frågor har dock förändrats för LOs del, vilket diskuteras närmare
i slutet av detta utlåtande. Energiförsörjningen är som framgår av motion 16.48 central för
hela klimatpolitiken. Motionens vilja att förena en långsiktigt hållbar energiproduktion
med en ambitiös klimatpolitik motsvarar den inriktning som finns i LOs energipolitiska
program från mars 2007. LO trycker hårt på behovet av en ytterligare ökad andel koldioxidfri elproduktion vilket i sin tur förutsätter att samhället verkar för en långsiktigt säkrad energiförsörjningen bland annat genom en aktiv ägarstyrning av Vattenfall.
Motionens förslag i andra att-satsen om trepartssamverkan för effektivare energianvändning på arbetsplatserna konkretiserar de skrivningar som finns i LOs energiprogram
om att engagera arbetstagare för dessa frågor. Såväl medlemmar i berörda LO-förbund
som det omgivande samhället kommer sannolikt att ha förväntningar om fackliga insatser i arbetet för en mer energieffektiv produktion. Förbund inom den elintensiva industrin
är redan idag berörda av det program för energieffektivisering som pågår inom dessa
sektorer, en aktivitet som torde vidgas till att omfatta energi- och bränsleanvändningen i
stort och därmed beröra fler förbunds verksamhetsområden. LO och förbunden bör gemensamt överväga hur dessa frågor ska hanteras fortsättningsvis.
När det gäller den inre marknaden för el och gas ser LO liksom motionen svårigheter i
en liberalisering under nuvarande förutsättningar. LO har på såväl EU- som nordisk nivå
påtalat att en enhetlig europeisk elmarknad förutsätter att kraftbolagens kontroll över
prisbildningen motverkas och att en reell konkurrens etableras i produktionsledet. Syftet
med detta har varit att motverka genomslag för europeiska elpriser på den nordiska
marknaden till följd av kraftbolagens dominans. Vad sedan de olika EU-gemensamma
arbetsmarknads- och arbetsrättsfrågor beträffar instämmer LO i att det är angeläget att
undvika sådan reglering som hotar sysselsättning, kollektivavtal, löner och arbetsvillkor
inom området, men anser samtidigt att dessa frågor behöver lösas på ett samlat sätt för
den europeiska arbetsmarknaden.
Beträffande energipolitikens styrmedel är det riktigt som sägs i motion 16.49 att effekterna av olika styrmedel i förhållande till målen ofta är oklara samt att behovet av stabila
spelregler för näringslivets investeringar motverkas av ständiga förändringar av styrmedlen. Vissa analyser av effekterna har dock gjorts, bland annat bedöms koldioxidskatten
ha haft avsedd effekt på de svenska utsläppen. En fortlöpande utvärdering av styrmedlen
är såväl miljöpolitiskt som näringspolitiskt motiverad, inte minst i samband med vidareutvecklingen av den europeiska utsläppshandeln.
Även skatteväxlingen har varit föremål för diskussion och viss utvärdering. LO har från
början haft en kritisk inställning till möjligheten att växla högre miljöskatter mot lägre
skatter på arbete i syfte att åstadkomma såväl mindre utsläpp som fler jobb. Tveksamhe-
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ten beror på att skattebaserna är helt olika till storlek och sysselsättningseffekten riskerar därmed att bli marginell. I praktiken har basen för skattesänkningar kommit att
variera betydligt, vilket gjort skatteväxlingens effekter svåra att bedöma. LO har som alternativ förordat en riktad användning av skatte- eller avgiftsmedel i syfte att stimulera
energieffektivisering och fossilfri elproduktion.
I motion 16.50, första att-satsen, föreslås att LO verkar för kraftig satsning på utveckling av rena drivmedel. I det korta perspektivet handlar förnybara drivmedel främst om
omvandling av biomassa till etanol. LO ser ökad användning av biomassa för energiändamål som nödvändig, men betonar att detta måste ske i former som dels ger högt energiutbyte och dels inte hotar industrins råvaruförsörjning. Nuvarande satsning på etanol
måste ses som en övergångslösning. Ska biobränslen användas för transporter i stor skala måste effektiviteten höjas väsentligt. På några års sikt förefaller hybrider men även ren
eldrift bli ett allt intressantare alternativ. LO anser att staten, forskningen, fordonsindustrin och kraftindustrin bör samverka i syfte att utveckla den framtida fordonsdriften för
såväl person- som godstransporter.
Som konstateras i flera av motionsutlåtandena kommer den prioritering som genomförs av LOs kansliresurser att bland annat begränsa det näringspolitiska arbetet kraftigt
och därmed även insatserna inom energi- och klimatpolitiken. Samtidigt förväntas dessa
frågor ta alltmer plats i den allmänna politiska debatten och de omställningsåtgärder
som kan krävas lär beröra viktiga fackliga bevakningsområden som arbetsmarknad, näringsstruktur och regional utveckling. En facklig beredskap och samverkan för att möta
och driva dessa frågor bör därför finnas trots de förändringar som kommer att ske inom
LO-kansliet. Det medger i nuläget dock inga mer konkreta åtaganden än att allmänt hävda
krav på en energi- och klimatpolitik som är förenlig med såväl full sysselsättning och generell välfärd som uthållig resursanvändning.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motion 16.48 första att-satsen samt
att anse motion 16.47, 16.48 andra och tredje att-satserna, 16.49 och 16.50 första
att-satsen besvarade.

Debatt
I debatten deltog
Lisa Björck, Transport
Lennart Alverå, IF Metall
Jan Rudén, SEKO
Linda Larsson, HRF
Conny Holm, IF Metall
Jan-Henrik Sandberg, Pappers
Sven Nyberg, LO
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Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtande,
– Riktlinjerna Miljö-, klimat- och energipolitik, sidorna 25–26, inklusive
ändringsförslag från utskottsarbetet,
– Lennart Alverås, IF Metall yrkande om bifall över motion 16.49 tredje
att-satsen,
– Conny Holms, IF Metall yrkande om tillägg i Riktlinjerna sidan 25 andra
stycket efter andra meningen: Staten bör medverka till att upprätthålla
konkurrenskraftiga energipriser som gör att svensk industri kan utvecklas
till vilket styrelsens yrkat bifall,
– Lisa Björcks, Transport yrkande om tillägg i Riktlinjerna sidorna 25–26:
Att LO ställer krav på internationella demokratiska och solidariska beslut
där rika länder tar ett större ansvar för att med stöd av ny teknik och nya
levnadsmönster stävja klimathotet och minska klyftorna mellan världens
länder samt
– Linda Larssons, HRF yrkande om ändringsförslag i Riktlinjerna på sidan
26: att andra stycket ska ha sin ursprungliga lydelse.
Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla styrelsens utlåtande över motion 16.49 tredje att-satsen.
Votering begärd av Lennart Alverå, IF Metall
att avslå Linda Larssons, HRF yrkande
Votering begärdes av Jörgen Olsson, HRF.
Kongressen beslutade efter rösträkning
att med rösterna 197 mot 166 och 6 blanka avslå Lisa Björcks, Transport tilllägg i Riktlinjerna sidorna 25–26: Att LO ställer krav på internationella
demokratiska och solidariska beslut där rika länder tar ett större ansvar
för att med stöd av ny teknik och nya levnadsmönster stävja klimathotet
och minska klyftorna mellan världens länder.
Votering begärdes av Leif Håkansson, styrelsen.
Rösträkning begärdes av Therése Hulthén, kongressordförande
Kongressen beslutade
att bifalla Conny Holms, IF Metall yrkande om tilllägg i Riktlinjerna sidan
25 andra stycket efter andra meningen: Staten bör medverka till att upprätthålla konkurrenskraftiga energipriser som gör att svensk industri kan
utvecklas,
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att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande samt
att anta Riktlinjerna Miljö-, klimat- och energipolitik, sidorna 25–26, inklusive ändringsförslag från utskottsarbetet.
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Ekonomisk brottslighet
Riktlinjer: Ekonomisk brottslighet, sid 26–27
Motionerna 16.51–16.56
16.51
Motverka ekonomisk brottslighet
Fastighetsanställdas Förbund, Handelsanställdas förbund, Hotell och
Restaurang Facket och Transportarbetareförbundet
Frågan om fackföreningsrörelsens förhållningssätt till den ekonomiska brottsligheten har varit uppe till diskussion under de tre senaste LO-kongresserna.
De har fattat något motsägelsefulla beslut, men debatter och ställningstaganden speglar ändå en tydlig utveckling: insikten att kampen mot ekonomisk
brottslighet är en viktig facklig angelägenhet växer sig allt starkare.
Efter kongressen år 2000 utformade en arbetsgrupp en modell som utgick från den brottslighet som snedvrider konkurrensen mellan företag och
underminerar hela näringsgrenar. Eftersom kollektivavtalen i sig motverkar
illojal konkurrens och dessutom kan ge facklig insyn i brottsdrabbade näringar ter det sig naturligt att facket engagerar sig i arbetet mot ekonomisk
brottslighet.
Den strategi som utvecklades i arbetsgruppen kom att symboliseras av en
pall som står stadigt på fyra ben; de ska bära upp samverkan mellan fackliga
organisationer, samverkan med myndigheter, samverkan med företag och
branschorganisationer samt samverkan med politiker.
Det förhållningssättet skiljer sig radikalt från tidigare förhållningssätt som
mest inriktat sig på att ställa krav på politiska åtgärder. Här ger i stället de
fackliga organisationerna sig själva ett mer mångfacetterat uppdrag där arbetet ska bedrivas såväl centralt som lokalt. Det samordnade arbetet mot ekonomisk brottslighet ses dessutom närmast som en förutsättning för att drabbade näringar ska utveckla seriösa företag och goda anställningsvillkor.
Efter 2004 års kongress formulerades en mer utvecklad strategi för facklig
samverkan mot ekonomisk brottslighet.
Kortfattat handlar strategin om att motverka oseriösa upphandlingar genom att skapa nätverk mellan olika fack på lokal och regional nivå. Det innebär att fackliga representanter i upphandlande företag verkar för att alla underentreprenörer som anlitas av deras arbetsgivare ska vara seriösa och ha
kollektivavtal. Det kan till exempel handla om att en klubb i IF Metall gör
något av en hederssak av att se till att alla som arbetar inom fabriksområdet
ska ha goda villkor. Det ska gälla alla från personalen på lunchrestaurangen
och i städbolaget över byggbolag eller bevakningsföretag, till anlitade åkerier
och, inte minst, bemanningsföretag.
Samma metod kan tilllämpas på alla stora arbetsplatser där arbetsgivaren,
vid sidan av sin egen kärnverksamhet, upphandlar olika tjänster.
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Arbetet kan ske genom att påverka upphandlingar med stöd av MBL § 38
eller företagspolicys, men också via organiserad facklig samverkan över förbundsgränserna. I det arbetet måste LO inta en tydlig och långsiktig roll som
samordnare. Arbetsmetoden har bland annat prövats i Gävle och Linköping
med gott resultat. Erfarenheterna därifrån visar dock att det krävs utbildning, påstötningar och entusiastiskt stöd för att det samordnade motståndet
mot oseriösa upphandlingar ska komma till stånd och upprätthållas.
LOs samordnande roll handlar om att förankra idén om hur det regionala/lokala arbetet ska gå till. Principerna som utvecklades under arbetet med
den så kallade ”pallen” kan tillämpas lokalt med allt vad det innebär av kontakter med myndigheter, politiker och seriösa arbetsgivare. Självklart innebär samordningen också ett ansvar för att företrädare för olika fack ges möjlighet att träffas och diskutera hur de kan samverka för att hindra att oseriösa
varken får offentliga eller privata uppdrag.
Nu när internationaliseringar, avregleringar, antifacklig politik och mer
eller mindre kaotiska tjänsteföretag sätter sin prägel på stora delar av vårt arbetsliv är det också viktigt att LO tar ett aktivt ansvar på det lokala planet.
Och LO behövs i en samordnande roll om fackföreningsrörelsen ska lyckas i
ambitionen att förbättra marknadsvillkoren för såväl företag som anställda i
det lokala näringslivet.
LO har redan tagit mer allmänna beslut om att LO-distrikten ska arbeta
med de ovan beskrivna frågorna. Men utan särskilt avsatta resurser i form av
centralt anställda handläggare riskerar arbetet att nedprioriteras och falla i
glömska.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO säkerställer resurser för ett långsiktigt arbete för samordning av det
fackliga arbetet mot ekonomisk brottslighet och oseriösa upphandlingar.

16.52
Ekonomisk brottslighet
SEKO
Frågan om fackföreningsrörelsens förhållningssätt till den ekonomiska
brottsligheten har varit uppe till diskussion under de tre senaste LO-kongresserna.
Kongresserna har fattat något motsägelsefulla beslut men debatter och
ställningstaganden speglar ändå en tydlig utveckling: insikten att kampen
mot ekonomisk brottslighet är en viktig facklig angelägenhet växer sig allt
starkare. Så småningom har också LO och ett antal LO-förbund utmejslat en
facklig strategi för hur motståndsarbetet kan bedrivas.
Under åren före 2004 års kongress utformade en arbetsgrupp en modell
som utgick från att brottsligheten påfallande ofta snedvrider konkurrensen
mellan företag och att denna snedvridning kan få svåra konsekvenser.

ARBETSMARKNAD OCH SYSSELSÄTTNING

421

Eftersom kollektivavtalen i sig motverkar illojal konkurrens och dessutom kan ge facklig insyn i brottsdrabbade näringar ter det sig naturligt att
facket engagerar sig i arbetet mot ekonomisk brottslighet.
Den strategi som utvecklades i arbetsgruppen kom att symboliseras av en
pall som står stadigt på fyra ben.
Det första benet bygger på intern facklig samverkan på olika nivåer.
Det andra bygger på samverkan med myndigheter.
Det tredje bygger på samverkan med enskilda företag och arbetsgivarorganisationer.
Och det fjärde bygger på samverkan med politiker.
Det förhållningssättet skiljer sig radikalt från tidigare utredningar som
mest inriktat sig på att ställa krav på politiker och då särskilt de som ansvarar
för vår lagstiftning. Här ger i stället de fackliga organisationerna sig själva ett
mer mångfacetterat uppdrag där arbetet kan/ska bedrivas såväl centralt som
lokalt. Det samordnade arbetet mot ekonomisk brottslighet ses dessutom
närmast som en förutsättning för att drabbade näringar ska kunna leva upp
till krav på seriösa företag och goda anställningsvillkor.
Till 2004 års LO-kongress kom ett antal motioner med krav på att LO
skulle satsa resurser på ett långsiktigt arbete mot ekonomisk brottslighet. De
kraven avvisades. Delvis med motiveringen att det pågående arbetet i ekobrottsgruppen skulle leva vidare. Så har också skett – om än på sparlåga.
Den grupp som arbetat efter 2004 års kongress har formulerat en mer utvecklad strategi för facklig samverkan mot ekonomisk brottslighet. Kortfattat handlar den strategin om att motverka oseriösa upphandlingar genom att
skapa nätverk mellan olika fack på lokal och regional nivå. Rent praktiskt
handlar arbetet om att fackliga representanter i upphandlande företag tar på
sig ett ansvar för att säkerställa att alla underentreprenörer som anlitas av deras arbetsgivare ska vara seriösa och ha kollektivavtal. Det kan till exempel
handla om att en klubb i IF Metall gör något av en hederssak att verka för att
alla som arbetar inom fabriksområdet ska ha goda villkor. Det ska gälla alla
från personalen på lunchrestaurangen och i städbolaget över byggnadsbolag
eller bevakningsföretag, till anlitade åkerier och – inte minst – bemanningsföretag. Samma metod kan tillämpas på alla stora arbetsplatser där arbetsgivaren, vid sidan av sin egen kärnverksamhet, upphandlar olika tjänster.
Arbetet ska ske genom att påverka upphandlingar med stöd av MBL § 38
eller företagspolicys, men också via organiserad facklig samverkan över förbundsgränserna. I det arbetet måste LO inta en tydlig och långsiktig roll som
samordnare.
Arbetsmetoden har bland annat prövats i Gävle och Linköping med gott
resultat. Erfarenheterna därifrån visar dock att det krävs utbildning, påstötningar och entusiastiskt stöd för att det samordnade motståndet mot oseriösa
upphandlingar ska komma till stånd och upprätthållas.
LOs samordnande roll handlar dels om att förankra idén om hur det regionala/lokala arbetet mot ekonomisk brottslighet ska gå till. Principerna
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som utvecklades under arbetet med den så kallade ”pallen” kan tilllämpas
fullt ut lokalt med allt vad det innebär av kontakter med myndigheter, politiker och seriösa arbetsgivare. Självklart innebär samordningen också ett ansvar för att företrädare för olika fack ges möjlighet att träffas och diskutera
hur de kan samverka för att hindra att oseriösa företag får såväl offentliga
som privata uppdrag. LOs samordnande roll innebär också att LO får en
konkret och för alla medlemsförbund viktig uppgift på det regionala och
lokala planet.
Under tider när internationaliseringar, avregleringar, antifacklig politik
och mer eller mindre kaotiska tjänsteföretag sätter sin prägel på allt större
delar av vårt arbetsliv är den senare aspekten särskilt viktig.
LO behövs i en samordnande roll där man tillsammans med LO-förbunden sätter tydliga spår i det lokala näringslivet och samtidigt visar att lokalt
fackligt arbete kan påverka tillvaron för såväl anställda som för seriösa företag.
LO har redan tagit mer allmänna beslut om att LO-distrikten ska arbeta
med de ovan beskrivna frågorna. Men utan särskilt avsatta resurser i form av
centralt anställda handläggare riskerar arbetet att nedprioriteras och falla i
glömska.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO säkerställer resurser för ett långsiktigt arbete för samordning av det
fackliga arbetet mot ekonomisk brottslighet och oseriösa upphandlingar.

16.53
Ekonomisk brottslighet
Handelsanställdas förbund avd 20, Stockholm
Den ekonomiska brottsligheten är ett allvarligt samhällsproblem eftersom
den undergräver solidaritet, rättvisa och trygghet. Genom tillåtandet av detta urholkas skattemoralen och förutsättningarna att finansiera den offentliga
välfärden.
Ekobrottsmyndigheten har i en rapport till regeringen framhållit vissa typer av ekobrott som särskilt hotfulla såväl i dagsläget som i framtiden sedd i
ett treårsperspektiv.
– Svartarbete. Här framhålls särskilt näringsidkares svartarbete inom kontantbranscherna men även vissa faktureringsbranscher utpekas, i synnerhet byggbranschen i sin vidaste bemärkelse. Oseriösa bemanningsföretag
och svartjobb är ett stort problem.
– Mervärdesskattebedrägerierna är ett av de allvarligaste problemområdena och särskilt i samband med gränsöverskridande handel.
– Ekobrottslighetens servicefunktioner. Med detta menas oseriösa rådgivare och deras förmedlande verksamhet med bl.a. de s.k. skatteparadisen.
Vidare avses oseriösa lagerbolagsbildare som bildar och säljer aktiebolag

ARBETSMARKNAD OCH SYSSELSÄTTNING

423

för 4–5 000 kr utan att tillse att ett aktiekapital på minst 100 000 kr betalats in. Bolagen används sedan för ekonomisk brottslighet tills de går i
konkurs och något aktiekapital blir aldrig inbetalt.
De företag som undanhåller beskattningsbara inkomster eller anlitar svart arbetskraft snedvrider konkurrensen, de seriösa företagen slås ut. Kollektivavtalen undermineras. Det är moraliskt, ekonomiskt och politiskt nödvändigt
att ta i med hårdhandskarna mot den ekonomiska brottsligheten. Fifflandet
sker i företag men också genom att enskilda individer undanhåller inkomster
för beskattning.
Det är inte de hederliga näringsidkarna som tvingar fram en ökad kontroll, det är fifflarna! Vi är självfallet inte ute efter att införa ett kontrollsystem som försvårar för de seriösa företagarna. Däremot måste alla vara klara
över att en fungerande marknad förutsätter klara regler, kontrollmöjlighet
och sanktioner mot dem som bryter mot reglerna. Kan näringslivets organisationer medverka till en effektiv sanering och bekämpning av fifflet så minskar behovet av ytterligare statlig kontroll och restriktioner.
Dagens insatser i form av självsanering eller myndighetskontroll är helt
otillräcklig. Ansvariga ekobrottsbekämpande myndigheter måste få avsevärt
bättre redskap och ekonomiska förutsättningar. Effektivare insatser är bevisligen mycket samhällsekonomiskt lönsamt, men också nödvändigt för att
upprätthålla en sund konkurrens. I bekämpningen av ekonomisk brottslighet
måste även kontinuerlig information om dess konsekvenser ingå. Vi alla måste veta av effekterna och det egna ansvaret. Ekobrotten minskar samhällets
inkomster i form av uteblivna skatter och avgifter. Vi vet att dessa inkomster
är grunden för vår trygghet och gör fördelningspolitiska åtgärder möjliga.
Det är de som är svagast och mest utsatta som drabbas hårdast av ekobrotten. Flera av de branscher där ekobrott är vanliga sysselsätter många invandrare och ungdomar som har svårt att få fäste på arbetsmarknaden. De
erbjuds usla arbetsvillkor och otrygga anställningar. Vi är av uppfattningen
att alla via legitimation ska kunna styrka sin yrkesutövning och att arbetsgivaren ska ha rapportskyldighet när utländsk arbetskraft anlitas.
Idag är svartarbete inom t.ex. transport, frisör, bygg, restaurang och städ
mycket utbrett. Fackligt möter vi allt oftare inslag av svarta och gråa sektorer, men också myndigheter som saknar resurser att granska dessa ärenden
och nya branscher. Samhället och den enskilde måste löpande kunna förvissa
sig om att skatter och avgifter betalas enligt gällande regler och avtal. I dagens datasamhälle torde det vara mycket enkelt att förse skattemyndigheten
med en fil på de löneutbetalningar som gjorts för månaden innan. En sådan
modell finns i Danmark. Därutöver har de krav om företagarlicenser. För att
bli företagare måste man ha grundläggande kunskaper i ekonomi och arbetsrätt. En sådan licens skall kunna återkallas efter allvarliga förseelser. Om de
kan och vågar ha krav på mer av ordning och reda så borde även vi våga vara
seriösa.
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Vi föreslår att kongressen beslutar
att månatlig källskatts – och socialavgiftsredovisning till skattemyndigheten
på individnivå införs,
att schablonbeskattning prövas inom branscher med betydande mått av kontanthandel,
att företagare ska kunna uppvisa registreringsbevis gällande ägarförhållanden och förteckning över de anställda,
att det införs legitimationsskyldighet för arbetsgivare och deras anställda,
att det tillskapas en ny kontrollform för skatteverket som möjliggör oanmälda besök och kontroller av mindre djupgående karaktär,
att arbetsgivare får anmälningsskyldighet av utländsk arbetskraft,
att arbetsgivare enligt lag ska förse de anställda med lönespecifikation samt
att företagarlicens införs för att fastställa viss minimikompetens.

16.54
Ekobrottsbekämpning
Elektrikerförbundet avd 1, Stockholm, Fastighetsanställdas Förbund avd 1,
Stockholm, Handelsanställdas förbund avd 20, Stockholm, Målarettan,
Stockholm och SEKO Stockholm
Till de senaste LO-kongresserna har flera förbund krävt mer kraftfulla insatser mot den ekonomiska brottsligheten. 1996 antog LO-kongressen att LO
skyndsamt skulle skapa en organisation för upplysning och information gällande ekonomisk brottslighet. Tyvärr har dessa beslut inte gjort några djupare intryck och LOs hållning i dessa frågor oroar åtminstone inte ekobrottsutövarna.
Den ekonomiska brottsligheten är ett allvarligt samhällsproblem eftersom den undergräver solidaritet, rättvisa och trygghet. Skattemoralen och
förutsättningarna att finansiera den gemensamma välfärden urholkas. Den
ekonomiska brottsligheten har idag grepp om hela branscher och omsätter
enorma belopp.
Även om Sverige relativt vissa övriga europeiska länder har lägre andel
svart ekonomi och svart arbete så är omfattningen mycket stor och den växer. Självfallet är det svårt att exakt veta storleken, men Ekobrottsmyndigheten uppskattar i sin treårsrapport till regeringen 2004 att staten undandras
cirka 120 miljarder i skatt och avgifter.
Det finns flera faror med den ekonomiska brottsligheten. Dels uteblivna
skatteintäkter men också viljan att betala en hög skatt när andra uppenbarligen kommer undan. Även företagens konkurrenssituation snedvrids och
Ekobrottsmyndigheten varnar för att många småföretag slås ut av ekonomisk
brottslighet. Det torde vara uppenbart att fackföreningsrörelsen bör ha en
betydelsefull roll i det ekobrottsbekämpande arbetet.
Möjligheterna att bekämpa den ekonomiska brottsligheten är stor om
den politiska viljan finns, men det behövs kraftfulla resurstillskott och en rad

ARBETSMARKNAD OCH SYSSELSÄTTNING

425

olika åtgärder. Det är helt uppenbart att ökade resurser till ekobrottsbekämpande myndigheter är en samhällsekonomiskt lönsam investering.
Den ekonomiska brottsligheten kan inte bekämpas enbart genom kontrollåtgärder, även om de kraftigt behöver förstärkas. Det krävs även långsiktiga åtgärder i form av fördjupad samverkan mellan myndigheter och näringslivets organisationer samt en förstärkt och utvecklad attitydpåverkan.
En sådan informationsinsats är att redan i skolan lära sig se sambanden
mellan skatt och välfärd. Det framtagna informationsmaterialet från LOdistriktet i Stockholms län om ordning och rättvisa är ett bra exempel på information för t.ex. fackliga kurser och konferenser.
LO-distrikten i Mälardalen har fastställt ett gemensamt handlingsprogram där det ingår att fördjupa kunskaperna och insatserna kring denna
brottslighet. Handlingsprogrammet föreskriver förbundsöverskridande arbetsgrupp, utbildningsinsatser och konferenser mellan fackliga företrädare
och ekobrottsbekämpande myndigheter.
Dagens internationalisering underlättar för brottslingar att utnyttja statsmaktens bristande insatser och arbetarrörelsen står helt handfallen och ser
hur välfärdens förutsättningar raseras. Det är idag inte ovanligt att företagen
är registrerade i land 1, verksamheten bedrivs i land 2 och de anställda kommer från land 3, varför kontrollen försvåras och skatter och avgifter undandras. Kriminella nätverk får allt större utrymme och vårt lands politiska majoritet har som inriktning att minska samhällets möjligheter att upprätthålla
spelreglerna på marknaden.
Sneglar vi lite på våra grannländer så ser vi en betydligt tuffare lagstiftning
och mer samarbete mellan arbetsmarknadens parter i syfte att samhället
måste kunna upprätthålla marknadens grundläggande princip. De regler som
finns ska vara tydliga, kontrollen effektiv och sanktioner vidtas mot dem som
fuskar. Grundläggande och uppenbara förutsättningar som idag inte uppfylls.
Detta är en mycket viktig facklig uppgift och klarar vi inte av att upprätthålla konkurrensneutraliteten mellan företag och tillåter att arbetskraft säljs
till lägre pris och till sämre förutsättningar så inser många att vi fackligt avsevärt försvagas.
Nu krävs en skärpning och efterlevnad av det kongressen fastställt.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO får i uppgift att skapa en organisation för upplysning, information
och samverkan i syfte att bekämpa ekobrott,
att LO medverkar till nationell samverkan mellan myndigheter och arbetsmarknadens parter,
att LO producerar ett fackligt handlednings- och utbildningsmaterial om
ekobrottsbekämpning samt
att LO medverkar till att samhället avsätter tillräckliga resurser för effektiv
ekobrottsbekämpning.
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16.55
Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter ska redovisas per person till Skatteverket
Byggettan, Stockholm
Fram till 1982 redovisades i Sverige skatt och arbetsgivaravgift tillsammans
med personnummer och namn på dem som utfört arbete i företaget. Det angavs hur mycket skatt och arbetsgivaravgift som var hänförligt till respektive
arbetstagare. Detta ansågs därefter inte längre nödvändigt, reglerna ändrades
och det blev tillräckligt att månadsvis redovisa summan av skatter och arbetsgivaravgifter i en klumpsumma. Detta har medfört att man numera först
vid den årliga deklarationen kan se för vilka arbetstagare skatter och arbetsgivaravgifter har inbetalats.
När antalet företag drastiskt ökade i Sverige och företag mer systematiskt
började hitta system för att kringgå betalningsskyldigheten till det allmänna,
började en del företag (som i och för sig inte har några betalningsanmärkningar och som betalar skatt och arbetsgivaravgifter för anställd personal) att
bedriva verksamhet med ett stort antal ytterligare personer för vilka ingen
redovisning skedde alls. Detta var då mycket svårt att upptäcka under entreprenadtiden och under pågående kalenderår. När årsresultatet senare redovisades för Skattemyndigheten var entreprenaderna för länge sedan slutförda
och det fanns ingen kontrollfunktion med vars hjälp oegentligheterna kunde
upptäckas. Ett ytterligare exempel är att det på en byggarbetsplats, där ”entreprenadkedjor” (kedjor av entreprenörer och underentreprenörer) förekommer, ofta är oklart hos vem den som utför arbete på arbetsplatsen egentligen är anställd.
Samma typ av problem fanns tidigare även i Danmark tills man 2002
återinförde systemet att inbetalda skatter och avgifter ska redovisas tillsammans med personnummer och namn. Danskarna har bara positiva erfarenheter av detta och intygar att det blivit mycket svårare att vara verksamma
för företag som undandrar sig sin skyldighet att betala skatter och avgifter.
Vi föreslår
att LO driver frågan om att Sverige ska återgå till tidigare ordning att skatter
och arbetsgivaravgifter ska redovisas månadsvis tillsammans med namn
och personnummer på dem som utfört arbete i företaget.

16.56
Fåmansbolag och betalningsförmåga
Byggettan, Stockholm
När våra medlemmar arbetar i bolag, som kanske inte har som första prioritering att följa lag och avtal, hamnar i tvist om lön eller andra fordringar konstaterar vi ofta att bolagen bytt ägare. Om man följer upp dessa bolagsmän
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samt kontrollerar några ägarbyten tillbaka är det inte ovanligt att de är vanligt förekommande vid konkurser. Det finns skräckexempel på upp mot 15
konkurser hos en del kända individer.
När seriösa företag säljer eller köper företag upprättas en balans- och resultaträkning och mycket tid ägnas åt att kontrollera att bokföringen är korrekt. När allt är i sin ordning görs en anmälan till bolagsverket.
Vid planerade oegentligheter säljs företagets tillgångsmassa av ägarna varefter företagets aktier säljs för en symbolisk summa till en ”målvakt”.
Lagen borde ändras så att ett företag inte kan säljas förrän en balans- ochresultaträkning har godkänts av auktoriserad godkänd revisor som också yttrat sig över frågan om solvens/insolvens.
Vi föreslår
att LO driver frågan om att fåmansbolag inte ska kunna säljas utan att balans- och resultaträkning godkänts av auktoriserad revisor som yttrat sig
över företagets betalningsförmåga.

Utlåtande
Motionerna 16.51–16.56
16.51
att LO säkerställer resurser för ett långsiktigt arbete för samordning av det fackliga
arbetet mot ekonomisk brottslighet och oseriösa upphandlingar.

16.52
att LO säkerställer resurser för ett långsiktigt arbete för samordning av det fackliga
arbetet mot ekonomisk brottslighet och oseriösa upphandlingar.

16.53
att månatlig källskatts- och socialavgiftsredovisning till skattemyndigheten på individnivå införs,
att schablonbeskattning prövas inom branscher med betydande mått av kontanthandel,
att företagare ska kunna uppvisa registreringsbevis gällande ägarförhållanden och
förteckning över de anställda,
att det införs legitimationsskyldighet för arbetsgivare och deras anställda,
att det tillskapas en ny kontrollform för skatteverket som möjliggör oanmälda besök
och kontroller av mindre djupgående karaktär,
att arbetsgivare får anmälningsskyldighet av utländsk arbetskraft,
att arbetsgivare enligt lag ska förse de anställda med lönespecifikation samt
att företagarlicens införs för att fastställa viss minimikompetens.
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16.54
att LO får i uppgift att skapa en organisation för upplysning, information och samverkan i syfte att bekämpa ekobrott,
att LO medverkar till nationell samverkan mellan myndigheter och arbetsmarknadens parter,
att LO producerar ett fackligt handlednings- och utbildningsmaterial om ekobrottsbekämpning samt
att LO medverkar till att samhället avsätter tillräckliga resurser för effektiv ekobrottsbekämpning.

16.55
att LO driver frågan om att Sverige ska återgå till tidigare ordning att skatter och arbetsgivaravgifter ska redovisas månadsvis tillsammans med namn och personnummer på dem som utfört arbete i företaget.

16.56
att LO driver frågan om att fåmansbolag inte ska kunna säljas utan att balans- och
resultaträkning godkänts av auktoriserad revisor som yttrat sig över företagets
betalningsförmåga.

Efter ett beslut i Landssekretariatet den 12 februari 1996 tillsattes en grupp med förbundsrepresentation för att leda arbetet mot ekobrott. Just då pågick den stora ekobrottsberedningen. LO och förbunden var därigenom engagerade i Branschsaneringsutredningen. Ekobrottsgruppen, som den kallas, har genom uppdrag från kongresser och
LOs representantskap kommit att bestå och med förbundens styrning och prioritering har
en strategi mot ekobrott och fusk utvecklats och konkreta aktiviteter genomförts i landet.
Just nu prioriteras ett projekt för bättre upphandlingsrutiner. Flera hjälpmedel i form av
skrifter och IT-baserat stöd har utvecklats och ställts till förfogande. Även informationsoch utbildningsinsatser har genomförts. Flera motioner återspeglar också denna verksamhet.
Motionerna 16.51 och 16.52 har liknande lydelse med hänvisning till det arbete som utförs i den förbundsgemensamma Ekobrottsgruppen och utmynnar i ett krav på fortsatt
prioritering av detta arbete på LO-kansliet. LOs styrelse har redan fattat beslut i linje med
motionärernas krav för det framtida arbetet med frågan på LO-kansliet och motionerna föreslås därför bifallas.
Från Handels avdelning 20 kommer en motion 16.53, som i motivtexten beskriver kontanthandelsproblematiken: Ett utbrett fusk skapar osunda konkurrensförhållanden och
skötsamma företag slås ut, redan utsatta arbetstagargrupper råkar illa ut och staten går
miste om viktiga skatteintäkter. Kontanthandelns problem finns med på Ekobrottsgruppens prioritetslista och det nyligen lagstiftade kravet på godkända kassaregister är en av
de frågor som LO varit med och påverkat. Flera av de åtgärder som föreslås i motionen har
diskuterats i gruppen. Det gäller den månatliga källskatteredovisningen, förteckning över
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de anställda och legitimationskontrollen där LO redan i samband med Branschsaneringsutredningen och i Ordning och Reda-projektet, i samband med den så kallade utvidgningsprocessen, agerade i samma riktning som motionens förslag varför dessa förslag
föreslås bifallas.
LO kan även ställa sig bakom det krav som motionen framför om krav på registreringsbevis rörande ägarförhållandena och aktuell förteckning över de anställda. LO har också
i olika sammanhang förordat en effektivare myndighetskontroll, varför motionens krav på
oanmälda besök är lätt att ta ställning för.
Beträffande schablonbeskattningen så är detta en besvärligare fråga. Efter samråd
med folk i transportsektorn lade Branschsaneringsutredningen i ett delbetänkande fram
ett förslag om schablonbeskattning av taxibranschen, men inte ens i denna väl avgränsade och väldefinierade verksamhet kunde man finna objektiva och fungerande parametrar
för en schablonberäkning. Undantagen blev omfattande. Utan objektiva och rättvisa parametrar skapar ett schablonskattesystem mer fusk och orsakar mer administration än
ett normalt skattesystem. Utan konkret förslag till fungerande schablonskattesystem för
någon angiven näring måste LO därför avvisa detta förslag. LOs styrelse förordar i stället
mindre användning av kontanter och betalning med kort eller via faktura och bank i kombination med effektivare kontroller som en effektivare väg att säkerställa skatteuppbörden i kontantbranscherna.
Förslaget om anmälningsskyldighet för utländsk arbetskraft är inte närmare motiverat
i motivtexten. För LOs del är detta en fråga under rubriken ”ordning och reda” vad gäller
migrerande arbetskraft. Dels gäller det att tillvarata intresset för de svagaste och dels att
upprätthålla kollektivavtalen. För de svagaste har LO bland annat krav på avkriminalisering av arbetstagare som saknar arbetstillstånd och att överföra ansvaret till arbetsgivaren. För att synliggöra den utländska arbetskraften för myndigheterna, vare sig det är
svenska arbetstagare eller utländska, torde den frågan vara löst, utan att de utländska
behöver utpekas särskilt, med förslaget i motionens första att-sats om månadsvis redovisning av anställda och skatter.
Kravet på lönespecifikation känns igen från LOs Ordning och Reda-projekt. Kravet på
specificerade lönebesked är förvisso berättigat, men LO menar att detta är en av de företeelser som förbunden vill äga i sina kollektivavtal. Kravet på lagreglering av frågan föreslås därför avslås.
Slutligen föreslås i motionen att en företagarlicens införs. LOs styrelse är positiv till
kravet på en grundkompetens hos den som ska bedriva näringsverksamhet, men skeptisk till tanken att lagreglera detta. Med en lagreglering uppkommer flera nya problem
som gränsdragningsproblem för de allra minsta microföretagen utan några anställda eller de som endast tillfälligt hamnar i rollen som arbetsgivare. Risken finns i stället att en
lagstyrning blir kontraproduktiv och att man i större organisationer nöjer sig med en lägre
kunskapsnivå än man har i dag. Några entydiga resultat från det danska systemet står
heller inte att finna. LO föreslår i stället att denna fråga får hanteras branschvis.
Från en rad stockholmsavdelningar tillhörande de förbund som är aktiva i LOs Ekobrottsgrupp kommer motion 16.54 som behandlar en rad frågor som redan hanteras i
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gruppens arbete. LO menar att den organisation för upplysning, information och samverkan som motionen efterlyser redan finns i form av ekobrottsgruppen och med hänvisning
till svaret på motionerna 16.51 och 16.52 föreslås detta yrkande bifallas.
Ekobrottsgruppen ingår redan i ett kontaktnät med myndigheter som Polisen, Ekobrottsmyndigheten och BRÅ. Att utveckla samverkansformerna är en av de saker som står
på agendan i det nätverket, varför yrkandet föreslås bifallas.
Ekobrottsgruppen har under den tid gruppen verkat producerat flera policydokument
och i samverkan med BRÅ ett allmänt kunskapsmaterial om ekobrott. Efterfrågan på dessa material har emellertid varit svag. Däremot har efterfrågan varit större på ett smalare
inriktat material ”Vita jobb, privat sektor” som utgivits i samband med en kampanj för
bättre upphandlingsrutiner inom den privata sektorn. LOs styrelse menar därför att behovet av utbildningsmaterial får avgöras av aktuella behov och av efterfrågan från förbunden i fortsättningen.
Beträffande samhällsresurserna har LO redan tidigare i kontakter med Ekobrottsmyndigheten, Justitieministern och i remissvar agerat för bibehållandet av Ekobrottsmyndigheten och för utökade resurser till Polis- och Åklagarmyndigheterna för
ekobrottsbekämpning. Motionens förslag föreslås därför bifallas.
Även motion 16.55 tar upp frågan om arbetsgivarnas redovisning av den preliminära
skatten och pekar på olika former av fusk som försvåras av månatlig redovisning på individnivå. LOs styrelse instämmer med motionären och föreslår med hänvisning också till
svaret på motion 16.53 att motionen bifalles.
Samma motionär tar i motion 16.56 upp problemet med oseriösa företagsöverlåtelser
och föreslår auktoriserad revision som en bot mot detta. Problemet är att revisionskravet
helt håller på att försvinna för små och medelstora företag genom nya EU-regler. Även
konkurs- och insolvenslagstiftningen håller på att ses över och LO bevakar alla regeländringar på området. Möjligen kan man i samband med en företagsöverlåtelse kringgå EUregler och tillämpa en strängare praxis. LOs styrelse menar att frågan behöver utredas
och föreslår att motionen bifalles.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 16.51–16.52, 16.53 första och tredje–femte att-satserna, 16.54
första, andra och fjärde att-satserna, 16.55 och 16.56,
att anse motionerna 16.53 sjätte och åttonde att-satserna och motion 16.54 tredje
att-satsen besvarade samt
att avslå motion 16.53 andra och sjunde att-satserna.

Debatt
I debatten deltog
Maria Bosdotter, Handels
Mats Hansson, HRF
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Per Persson, HRF
Sari Niku, Fastighets
Tomas Andersson, Handels
Martin Viredius, Transport
Thomas Fredén, LO

Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtande,
– Riktlinjerna Ekonomisk brottslighet, sidorna 26–27,
– Maria Bosdotters, Handels m.fl. yrkande om bifall över motion 16.53,
– Per Perssons, HRF m.fl. yrkande om bifall över motion 16.53 andra attsatsen,
– Sari Nikus, Fastighets yrkande om bifall över motion 16.54 tredje att-satsen,
– Tomas Anderssons, Handels m.fl. yrkande om bifall över motion 16.53
sjunde att-satsen samt
– Martin Viredius, Transport yrkande om tillägg i riktlinjerna: att LO tar
en samordnande roll i arbetet mot ekonomisk brottslighet och oseriösa
upphandlingar, till vilket styrelsen yrkar bifall.
Kongressen beslutade efter rösträkning
att med 211 röster mot 171 och 4 blanka bifalla styrelsens utlåtande över
motion 16.53 andra att-satsen.
Votering begärdes av Leif Håkansson, styrelsen.
Rösträkning begärdes av Dan Fransson, HRF.
att bifalla styrelsens utlåtande över motion 16.53 sjunde att-satsen.
Votering begärdes av Daniel Tillgren, Handels.
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande över motion 16.53 sjätte att-satsen,
att bifalla styrelsens utlåtande över motion 16.53 åttonde att-satsen,
att bifalla styrelsens utlåtande över motion 16.54 tredje att-satsen,
att bifalla Martin Viredius, Transport yrkande om tillägg i riktlinjerna: att
LO tar en samordnande roll i arbetet mot ekonomisk brottslighet och
oseriösa upphandlingar,
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande samt
att anta Riktlinjerna Ekonomisk brottslighet, sidorna 26–27.

432

ARBETSMARKNAD OCH SYSSELSÄTTNING

Punkt 17
Arbetsliv och produktivitet

Arbetsliv och produktivitet
Anförande
Erland Olauson, LOs avtalssekreterare: Jag ska börja med att ställa en fråga
till kongressen. Ni har fått utdelat de ganska omfattande ändringar i
riktlinjerna som styrelsen numera föreslår. Jag utgår ifrån att jag inte behöver gå igenom dem, utan att ni själva läser er till vilka förändringar det är,
trots att de är många, vilket beror på att vi har velat samla så bred majoritet
som möjligt. Är det okej att göra så? Så bra! Då vill jag bara göra två påpekanden.
Någon funderade kring andra att-satsen på sidan 32, där det bara talas om
stridsåtgärder. Det påpekades att vi har haft krav på att internationella sympatiåtgärder ska vara tillåtna inom EU. Den åsikten har vi fortfarande, och
det har ni beslutat om under det internationella avsnittet. Att det inte står
även här betyder alltså ingenting.
Under utskottsarbetet framfördes det synpunkter också på huvudavtalsförhandlingarna och inriktningen på dem. Men de synpunkterna var så lika
de motioner som vi har behandlat särskilt, så där har vi inte ändrat i riktlinjerna, utan den diskussionen får vi ta i samband med att de motionerna behandlas.
Med det hoppas jag att jag har gjort klart förutsättningarna, och då ska jag
övergå till min inledning till det aktuella avsnittet. Det spänner över väldigt
många olika områden som är viktiga. Men jag misstänker att det är två områden som är av alldeles särskilt intresse, nämligen huvudavtalet och hur vi
– trots Lavaldomen – ska kunna se till att svenska kollektivavtal ska reglera
allt arbete som utförs i Sverige. Därför tänker jag koncentrera min inledning
till just de två punkterna, så får vi återkomma när det gäller de övriga delarna. Jag ska börja med huvudavtalet.
LOs styrelse har enhälligt accepterat att inleda förhandlingar om ett nytt
huvudavtal. Det är ett stort steg. Det var 70 år sedan vi sist slöt ett huvudavtal. Det har tillkommit förhandlingsordningar och förhandlingsregler sedan dess, men det har skett genom lagstiftning, till exempel inrättande av
Medlingsinstitutet, och genom så kallade förhandlingsavtal – det mest kända
är väl industriavtalet. Det vi nu ska göra är alltså att försöka förhandla fram
ett nytt huvudavtal för hela den privata arbetsmarknaden, för både arbetare
och tjänstemän.
Flera av motionerna i det här avsnittet andas oro för vart dessa förhandlingar ska leda, oro för att vi ska förhandla bort det enda vi har att sälja när
vi förhandlar om löner och anställningsvillkor. Det är ju så det är: När vi förhandlar – eller rättare sagt när förbunden förhandlar – om kollektivavtal, löner och anställningsvillkor, då säljer ni arbetsfred under avtalsperioden i ut-
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byte mot bindande villkor för förbundens medlemmar.
Det är naturligtvis oerhört viktigt att ha kvar den rätten, och därför kan
jag ha viss förståelse för den oro som vädras i motionerna.
Företrädare för Svenskt Näringsliv har under lång tid propagerat för inskränkningar i rätten att vidta fackliga stridsåtgärder. De har på olika sätt visat att de vill begränsa vårt inflytande. Dessutom har de fått en borgerlig
regering, som har gjort det dyrare att vara med i facket och som har gjort akassan dubbelt så dyr och hälften så bra. Och vi har förlorat medlemmar.
Då är det lätt att tänka: De vill ha förhandlingar för att de ser att vi är
försvagade. De vill förhandla nu, eftersom de tror att de kan tvinga oss till
eftergifter. Men tänk efter! Hur gick det i avtalsrörelsen? Vi blev sammantaget framgångsrikare än vad vi har varit på länge. Arbetsgivarna upplevde inte
facket som en svag, splittrad motpart, som många av dem hade hoppats. De
mötte en stark facklig rörelse som höll ihop.
Det gick inte att krossa facket ens med en borgerlig regering på sin sida.
Dessutom kunde de se alla opinionsundersökningar, som visade att det med
största sannolikhet blir en socialdemokratisk regering i valet 2010. Sist men
inte minst: De vet att det kommer att bli brist på arbetskraft i framtiden. Det
är bakgrunden till att de begärde förhandlingar nu. Därför har den del av
Svenskt Näringsliv fått bestämma som inser att facket är ett faktum som de
måste leva med.
Jag tror att de tänker: Kan vi inte få bort facket, så låt oss tala med dem
och finna ur våra utgångspunkter bättre former för att lösa de motsättningar
om hur produktionsresultatet ska fördelas som alltid kommer att finnas mellan oss. Den som är svag kan man nonchalera. Det är bara den som är stark
som man måste göra avtal med.
LO-ledningen och samtliga förbundsordförande – och för den delen
samtliga förbunds styrelser, som ju är de som ska ta ställning till vad vi kommer fram till i förhandlingarna – kommer naturligtvis inte att sälja bort
strejkrätten. Däremot ligger det i båda parters intresse att ha stabila spelregler på arbetsmarknaden.
Vad kan vi i övrigt vinna på ett nytt huvudavtal? Ni vet att vi har krav på
omställning, rehabilitering och anställningsskydd. Men den absolut viktigaste vinsten skulle vara att arbetsgivare och fack tillsammans säger: Vi ska reglera förhållandena på arbetsmarknaden i kollektivavtal. Då kan inte arbetsgivarna säga: Vi menar bara en del av arbetsmarknaden – vi menar att det är
en liten del som ska vara täckt av kollektivavtal. Då blir det en uppgift för
både arbetsgivare och fack att se till att så många löntagare som möjligt arbetar på kollektivavtalsbundna arbetsplatser och att både arbetsgivare och
arbetstagare är organiserade i så hög grad som möjligt.
Då skulle också arbetsgivarna tvingas acceptera att vi använder de möjligheter som finns – trots Lavaldomen – att se till att gästande företag omfattas av svenska kollektivavtal. Och då är jag över på den andra delen av min
inledning, nämligen effekterna av Lavaldomen.
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Ibland är det bra att till en början konstatera vad vi är överens om. Vi är
totalt eniga om vad vi vill uppnå. Vi har total enighet om att vi vill se till att
strejkrätten på EU-nivå inte underordnas utan överordnas kapitalets fria rörlighet och tjänsters fria rörlighet. Vi är helt överens om att vi vill se till att
svenska kollektivavtal ska gälla även för gästande företag som utför arbete i
Sverige.
Det är också därför styrelsen har accepterat de flesta förslag till förändringar som kom fram vid utskottsbehandlingen. Men på en punkt har vi skilda uppfattningar, och det gäller vad som är bästa vägen att nå en lösning av
problemen. Styrelsen har inte velat driva ett nej till EUs nya fördrag, det så
kallade Lissabonfördraget, om Lavalfrågan inte löses i Sverige. Bakgrunden
till det ställningstagandet är följande.
Det vi alldeles säkert vet är att EUs fördrag måste ändras, liksom det så
kallade utstationeringsdirektivet, om det inte ska komma nya Lavaldomar
från EG-domstolen. Det beror på att EG-domstolen bortser från direktiv
som enligt deras mening strider mot bestämmelserna i EGs fördrag. Ska läget
förändras måste de fackliga rättigheterna skrivas in i EUs fördrag på det sätt
som sker genom Lissabonfördraget.
Vi vet dessutom att huvuddelen av de negativa effekterna i Sverige av domen – i avvaktan på att vi får förändringar på EU-nivå – kan undanröjas genom lagändringar i Sverige. Det krävs att riksdag och regering ändrar medbestämmandelagen och den så kallade utstationeringslagen.
Om de lagarna inte ändras, samtidigt som EUs nuvarande fördrag består, vet vi att vi kommer att få leva med den nuvarande situationen i minst
tre år till, det vill säga till året efter en socialdemokratisk valseger. Och på
EU-nivå får vi naturligtvis leva med situationen ännu längre, om försöken
att få igenom Lissabonfördraget går om intet. Det skulle vara att skapa en
helt oacceptabel situation.
Styrelsen anser att det är bättre att sätta press på regeringen och Svenskt
Näringsliv på följande sätt. Till Svenskt Näringsliv har vi sagt – och säger om
och om igen: Vi vet inte om det blir något nytt huvudavtal, men en sak är
helt tvärsäker: Så länge Lavalfrågan är olöst är ett sådant avtal helt uteslutet.
Beskedet till regeringen är detsamma: Om Lavalfrågan inte blir löst på ett
tillfredställande sätt är det regeringen som får det politiska ansvaret för att
det är de som blockerar möjligheterna att sluta ett nytt huvudavtal.
Det är den taktiska bedömning som styrelsen har gjort. Man kan göra andra bedömningar. Jag tror att debatten kommer att visa att vi har lite olika
bedömningar i den här delen. Men jag tror samtidigt att det är väldigt bra om
vi kan komma fram till en gemensam hållning.
Vad vi ska ta ställning till idag är vilket kongressbeslut vi bör ta nu, innan
vi vet hur det går, och vilket beslut vi måste ta i höst, när vi mer noggrant
vet hur de olika delarna ligger. Det kan vara två skilda saker.
Jag tänkte stanna här och nöja mig med den inledningen. Jag yrkar bifall
till styrelsens utlåtande över motionerna under dagordningspunkt 17 samt
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riktlinjerna på sidorna 30–40 med de ändringar som framgår av det papper
som är utdelat.
Utskottsarbetets ändringsförslag
Sid 32 efter andra stycket, tillägg ”… den svenska modellen. Till detta ska
läggas betydelsen av att med kraft motverka så kallad union busting genom
att i första hand öka förtroendevaldas kunskaper. Union busting innebär att
arbetsgivare köper konsulttjänster för att motverka facklig organisering.”
Sid 32 att-satserna i stycket Svenska arbetsmarknadsmodellen, ändring:
att LO verkar för att svenska kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad enligt värdlandsprincipen så att den svenska arbetsmarknadsmodellen upprätthålls genom en hög kollektivavtalstäckning,
att LO verkar för att den fria förenings- och förhandlingsrätten säkerställs
och att rätten att vidta stridsåtgärder för att upprätta kollektivavtal garanteras inom EU,
att LO nationellt och internationellt verkar för att lagstiftningen inte motverkar den svenska arbetsmarknadsmodellen och att det tillägg i form av
ett socialt protokoll som har utarbetats av Europafacket antas av EU,
långsiktigt en femte grundpelare,
att LO verkar för att den svenska regeringen kan garantera att den svenska
arbetsmarknadsmodellen blir säkerställd och
att LO verkar för att utstationeringslagen ändras så att det är möjligt att kräva svenska kollektivavtal för alla företag som verkar i Sverige.
Sid 35 första att-satsen i stycket Arbetstidsfrågor, ändring:
att LO verkar för att rätt till heltid och arbetstidsförkortningar – i första
hand regleras genom kollektivavtal och i andra hand genom lagstiftning.
Sid 35 andra stycket, sjunde raden, tillägg: ”… stora grupper. Arbetsmiljöverket bör särskilt uppmärksamma ungas utsatta situation.”
Sid 37 att-satserna i stycket Arbetsorganisation, ändring:
att LO verkar för förbättringar i avtal och lagstiftning om bemanning, inflytande samt utformning av arbetsuppgifter och arbetsorganisation,
att LO bevakar och med förbunden utvärderar de ramavtal som slutits mellan parterna inom EU om stress, trakasserier och vård i arbetet och
att LO verkar för att möjligheten till utbildningsinsatser under hela arbetslivet förbättras och utvecklas i samverkan med arbetsmarknadens parter.
Sid 38 fem rader nedifrån, ändring: De kunskapskrav som ställs upp för att
klara allmän behörighet till högskolan ska innebära att alla gymnasieprogram
ger allmän behörighet.
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Sid 39 ny tredje att-sats, tillägg:
att LO verkar för att alla program i gymnasieskolan ger allmän behörighet
till högskolestudier.
Sid 39 tredje att-satsen, ändring:
att LO verkar för ett nationellt ansvar, med ett regionalt inflytande, som ger
goda möjligheter och bra studiefinansiering till en yrkesutbildning även
efter gymnasiet.

Beslut
Kongressen beslutade
att bordlägga Riktlinjernas inledande avsnitt till Arbetsliv och produktivitet
på sidorna 30–31 till punkt 20.
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Svenska arbetsmarknadsmodellen
LO – Förbund i samverkan: Del av avsnittet
Starka kollektivavtal, sid 66–72
Riktlinjer: Svenska Arbetsmarknadsmodellen, sid 31–32,
Bemanningsföretag, sid 33, Arbetskraftsmigration, sid 22–23
Motionerna 17.1–17.8
17.1
Avvisa Svenskt Näringslivs förslag till ändrade ordningsregler
och försvagad konflikträtt
SEKO Stockholm
Strejk, att kollektivt lägga ned arbetet, är arbetarnas starkaste vapen för att
få en förhandling på lika nivå med arbetsgivaren. När en fackförening inte
själv förmår en arbetsgivare att teckna ett kollektivavtal så kan andra fackförbund solidariskt hjälpa till att få ett kollektivavtal genom sympatiåtgärder.
Huvudavtalet, som sedan 1938 reglerar parternas relationer och grundläggande frågor i strejkrätten ifrågasätts nu av Svenskt Näringsliv. Svenskt
Näringslivs mål är att försvaga fackets möjligheter att agera kollektivt för att
få till stånd kollektivavtal med trilskande företag.
Så här vill Svenskt Näringsliv ha det:
– Fler frivilliga förhandlingsavtal (som industriavtalet) som reglerar förhandlingsordning, medling och stridsåtgärder.
– Ändrade konfliktregler i lag
– Krav på proportionalitet mellan en stridsåtgärds omfattning eller dess
syfte och dess konsekvenser för företagen och tredje man
– Förbud mot sympatiåtgärder
– Rätt för medlare att stoppa så kallade samhällsfarliga konflikter
– Förbud för organisationer utan kollektivavtal att vidta stridsåtgärder
inom områden där det finns ett gällande kollektivavtal
– Förbud mot politiska stridsåtgärder
– Inför möjlighet till tvångsskiljedom
– Ökade befogenheter för medlare att skjuta upp varslade stridsåtgärder
– Förbud för facklig organisationer att vidta stridsåtgärder mot företag där
organisationen saknar medlemmar
Med ovanstående förändringar kommer facket att bli uddlöst och rätten att
teckna kollektivavtal kraftigt försvagad. Därför ser vi med stor oro på diskussionerna om att man ska omförhandla ett huvudavtal som innehåller en väl
fungerande förhandlingsordning. Ändringar i huvudavtalet är en fråga av
största vikt. Om ändringar ska genomföras av huvudavtalet bör det föregås
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av en grundlig diskussion inom LO och förbunden om vilka hot och möjligheter som finns i frågan.
Vi föreslår att LO får i uppdrag
att slå vakt om nuvarande förhandlingsordning och konflikträtt enligt huvudavtal och lag,
att nuvarande lag- och avtalsstadgade konflikträtt, inklusive regler för medling, varseltider, samhällsfarlighet, sympatiåtgärder m.m. hålls okränkt
samt
att rätten att teckna kollektivavtal stärks istället för att försvagas.

17.2
Krav att LO inte godtar några inskränkningar i konflikträtten
SEKO Jämtland
Regeringen med Maud Olofsson i spetsen vill införa inskränkningar i
konflikträtten. Hon anser att facket har för stor makt och att facket missbrukar sin konflikträtt. Hur skulle det se ut i praktiken om LO går med på inskränkningar i konflikträtten. Vill vi ha ett uddlöst fack och ett uddlöst LO,
där vi inte kan använda oss av de lagliga stridsåtgärder vi i demokratisk ordning förhandlat fram under det gångna århundradet. Vad har vi att tillgripa
om vår konflikträtt blir verkningslös och ska styras efter villkor som arbetsgivaren sätter upp. Ska arbetsgivaren bestämma när vi har konflikträtt eller
inte. Är det så att vi utan att kunna vidta stridsåtgärder ska acceptera försämringar i anställningsvillkor, förhållanden och löner.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO klart tar avstånd från förslag till inskränkningar i konflikträtten samt
att LO gör ett uttalande om detta.

17.3
Strejkrätten
Kommunal Norrbotten
Centerpartiet, som ingår som en del i den borgerliga alliansen, hotar med inskränkningar i föreningsrätten för att bekämpa facket. De vill göra förändringar i strejkrätten, som är ett bland fackens starkaste vapen gentemot arbetsgivarna. Denna rätt fick våra föregångare strida hårt för med blod, svett
och tårar.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO kräver att strejkrätten står fast i nuvarande form.
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17.4
Bevara strejkrätten i nuvarande form
Grafiska Fackförbundet avd 2, Norra Skåne/Blekinge
Arbetsgivarens försök att ändra konflikträtten för oss arbetstagare måste tas
på fullaste allvar. Fackföreningens första, största och det egentliga enda
maktmedlet är strejk och strejkvarsel. Så länge det finns lönearbete kommer
det alltid att bli konflikter om hur höga lönerna skall vara och under vilka
villkor vi skall jobba.
Att förhandla bort vårt bästa vapen, strejkvapnet, vore förödande för
fackföreningsrörelsen. Över hela världen kämpar arbetande människor för
att bygga upp fackföreningar, ofta kämpar de för sina fackliga organisationer
med fara för livet. Att lägga ifrån sig vapnen frivilligt kommer att bli förödande från en fackförenings sida. Strejkrätten tillhör medlemmarna att använda, inte förhandla bort.
Vi föreslår att LO verkar för
att strejkrätten inte är förhandlingsbar utan behålls i nuvarande form eftersom strejkrätten är fackföreningarnas maktmedel i förhandlingar med arbetsgivarna.

17.5
Ändrade konfliktregler i lag – Håll konflikträtten okränkt
Elektrikerförbundet avd 1, Stockholm
Strejkrätten har funnits lika länge som det har funnits arbetare. Att kollektivt
lägga ned arbetet är arbetarnas starkaste vapen för att få en förhandling på
lika nivå med arbetsgivaren. Det arbetarna säger är att vill du inte betala ett
juste pris för vårt arbete, så får du det inte. Poängen är att arbetarna agerar
kollektivt. Om arbetstagaren ensam skulle försöka hålla tillbaka sitt arbete,
kan arbetsgivaren alltid hitta någon annan som gör jobbet till lägre pris. Och
så länge det funnits en organiserad statsmakt och organiserade arbetsgivare
har de aktivt motarbetat strejkrätten. Ofta i samarbete.
Huvudavtalet bestämmer arbetsmarknadsparternas relationer och reglerar grundläggande frågor i strejkrätten. Ändringar i LO-förbundens huvudavtal är den viktigaste medlemsdemokratiska frågan som varit på tapeten sedan 1938 då huvudavtalet slöts. Under en längre tid har Svenskt Näringsliv
kritiserat fackföreningsrörelsens lagstadgade rätt till att använda blockaden
för att teckna kollektivavtal med trilskande företag. Ett aktuellt exempel är
salladsbaren i Göteborg. Ibland måste också sympatiåtgärder sättas in så att
fackföreningsrörelsens olika förbund solidariskt kan hjälpa varandra att få
kollektivavtal. I exemplet salladsbaren användes även detta verktyg.
Svenskt Näringsliv har framförallt kritiserat rätten till sympatiåtgärder.
Vad vill då arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv? Jo följande:
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–

Fler frivilliga förhandlingsavtal (som industriavtalet) som reglerar förhandlingsordning, medling och stridsåtgärder.

Ändrade konfliktregler i lag:
– Krav på proportionalitet mellan en stridsåtgärds omfattning eller dess
syfte och dess konsekvenser för företagen och tredje man
– Förbud mot sympatiåtgärder
– Rätt för medlare att stoppa samhällsfarliga konflikter
– Förbud för organisationer utan kollektivavtal att vidta stridsåtgärder
inom områden där det finns ett gällande kollektivavtal
– Förbud mot politiska stridsåtgärder
– Inför möjlighet till tvångsskiljedom
– Ökade befogenheter för medlare att skjuta upp varslade stridsåtgärder
– Förbud för fackliga organisationer att vidta stridsåtgärder mot företag där
organisationen saknar medlemmar
Men utan dessa verktyg blir facket uddlöst och rätten att teckna kollektivavtal kraftigt försvagat. Svenskt Näringsliv har gång på gång framfört att facket
har alltför lätt att ta till konfliktvapnet. Detta är inte sant.
– Sverige är ett av de länder i EU som har minst antal konfliktdagar per
1 000 arbetstagare per år
– Sverige har en löneutveckling som ligger under jämförbara länders
– Sverige har en produktivitetsutveckling som ligger över andra länders
– Sverige har en vinstnivå för aktier efter skatt som är bäst i världen.
Fackföreningsrörelsen i Sverige är i högsta grad en ansvarstagande organisation. Därför ser vi med stor oro på de uppblossade diskussionerna om att
man ska omförhandla ett huvudavtal som innehåller en väl fungerande förhandlingsordning.
Vi föreslår att LO verkar för
att LOs förhandlare slår vakt om den nuvarande förhandlingsordningen enligt huvudavtalet,
att den nuvarande och lagstadgade konflikträtten hålls okränkt samt
att rätten att teckna kollektivavtal stärks istället för att försvagas.

17.6
Använd ekonomiska styrmedel för att tvinga fram kollektivavtal
SEKO Gävle
De företag som idag har valt att teckna avtal med oss bör gynnas på alla sätt
och vis. Ett sätt att gynna dem är att genom LO via partiet göra om skattesystemet så att företag med kollektivavtal får mindre utgifter – till exempel
tillgång till riskkapital, lägre sociala avgifter, bolagsskatt eller vad som nu kan
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vara lämpligt. Detta skulle betalas av de som valt att stå utanför den svenska
modellen. Detta skulle göra att det för vår sida blir lättare att sälja in våra
avtal. Det skulle bli mer ekonomiskt gynnsamt för företag att ha kollektivavtal, på ett än tydligare sätt.
Vi föreslår
att LO initierar ett arbete med partiet att ta fram ett lagförslag som ligger i
linje med motionens andemening samt
att med statens ekonomiska styrmedel gynna de som valt att teckna avtal.

17.7
Förbudet mot stridsåtgärder mot enpersons- och familjeföretag
Transportarbetareförbundet avd 14, Helsingborg
Sedan ett antal år tillbaka finns i § 41b Lag om medbestämmande i arbetslivet ett förbud mot stridsåtgärder syftande till träffande av kollektivavtal mot
företag, vilka saknar arbetstagare, eller där bara företagaren eller företagarens
familjemedlemmar är arbetstagare och ensamma ägare. Förbudet infördes
genom att de borgerliga partierna fick stöd i riksdagen av Miljöpartiet. Frågan om förbudets upphävande har, sedan förbudet tillkom, varit uppe för
omröstning ett antal gånger i riksdagen. Vid varje sådant tillfälle har Miljöpartiet röstat med de borgerliga partierna, vilket har lett till förbudets fortlevnad.
Vid en hastig anblick kan detta förbud te sig både rimligt och sympatiskt.
Den som däremot penetrerar frågan något djupare, inser att det vållar ett antal allvarliga problem.
För det första kan man tänka sig situationen, där ett företag väljer att hyra
in all sin personal. Ett sådant företag kan inte förmås att teckna kollektivavtal
med mindre än att företaget väljer att göra det frivilligt. Steget är inte heller
långt för företaget från att hyra in personalen till att övergå till att anställa
personalen. Arbetstagarna befinner sig då, under en period, i en situation där
deras nya arbetsgivare saknar kollektivavtal med alla risker som det innebär
för den enskilde arbetstagaren.
För det andra kan man tänka sig situationen där ett företag går från att
vara ett enpersons- eller familjeföretag till att anställa en enstaka arbetstagare. Det kan till exempel vara frågan om sjukdom eller skada hos företagaren
själv. Även i detta fall lever arbetstagaren under en period utan kollektivavtalets skydd och trygghet. En begäran om tecknande av kollektivavtal kan
dessutom leda till att den enda arbetstagaren får sparken, eftersom företagaren då vet att den fackliga organisationen sedan inte kan varsla om stridsåtgärder för att få till stånd kollektivavtal på arbetsplatsen. Den fackliga organisationen är då i ett betydligt sämre läge att hjälpa den sparkade medlemmen eftersom företaget saknar kollektivavtal.
Listan på de problem som § 41b i MBL vållar kan säkert göras längre men
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vi väljer att inte trötta läsaren med det.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO, med kraft, ska söka påverka främst Miljöpartiet, Vänsterpartiet och
Socialdemokraterna till att upphäva förbudet mot stridsåtgärder mot enpersons- och familjeföretag så snart riksdagsmajoriteten ger dem denna
möjlighet.

17.8
Social dumpning – En nationell facklig strategi i en globaliserad värld
Elektrikerförbundet avd 1, Stockholm, Fastighetsanställdas Förbund avd 1,
Stockholm, Handelsanställdas förbund avd 20, Stockholm,
Livsmedelsarbetareförbundet avd 4, Stockholm och Målarettan, Stockholm
Omvärlden gör sig allt mer påmind. Även om frågan inte ska överdramatiseras så kan vi konstatera att vi fackligt prövas. Fackföreningsrörelsen är en
lönekartell och ska vi vara framgångsrika i vår strävan så måste den sociala
dumpning som nu pågår mer kraftfullt motarbetas. Inför EU-utvidgningen
2004 bedrev LO med framgång ordning och reda-projektet. Under relativt
kort tidsperiod lyckades LO i sin strävan att öka förståelsen för kollektivavtal
och fackföreningsrörelsens uppgift att balansera villkoren på marknaden.
Plötsligt kunde fackföreningsrörelsen kommunicera kollektivavtal och
marknaders funktionssätt så människor förstod. Många förvånades över att
denna så framgångsrika informationsstrategi skrotades. Nu upphörde inte
omvärldstrycket på vår arbetsmarknad efter EU-utvidgningen, tvärtom.
Sverige och andra höglöneländer utsätts för alltmer konkurrens och en konkurrens som blir alltmer oseriös. Dagens lagstiftning och övriga regelverk
räcker inte till och den osunda konkurrensen och utnyttjandet av människor
ökar. De näringsidkare som försöker följa de fastställda spelreglerna får allt
svårare att överleva. Anställda förlorar sina jobb och/eller tvingas acceptera
fusk för att få behålla sina arbeten eller att få ett. Inte minst ungdomar är utsatta för detta och får därigenom en mycket märklig bild av arbetsmarknaden, lag och ordning.
Det kan tyckas som en självklar fråga för LO, men tyvärr finns ännu ingen
tydlig facklig strategi mot social dumpning. För att ge ett exempel så har
Norge i sin nationalbudget 2006 sex sidor med insatser för att motverka social dumpning. I Sverige diskuteras (och många anser att lagstiftningen inte
tillåter) att kräva att kollektivavtal ska följas vid offentliga upphandlingar eller lagstifta om att följa ILO-konvention 94. Exempel på nödvändiga områden och åtgärder är;
– Huvudentreprenörens ansvar för underentreprenörer
– Nationell samverkan mellan myndigheter och näringslivets organisationer
– Skatteredovisning månadsvis och på individnivå
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–
–
–

Kollektivavtal ska följas vid offentliga upphandlingar
Arbetsgivaren ansvarig för anmälan av utländsk arbetskraft
Facklig insynsrätt gällande anställdas lön och anställningsförhållanden

Vi anser det ytterst angeläget att LO nu prioriterar frågan och utarbetar riktlinjer för att motverka den sociala dumpning som nu sker.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO utarbetar riktlinjer i syfte att motverka den sociala dumpning som nu
sker på svensk arbetsmarknad,
att LO opinionsmässigt söker stöd för detta arbete samt
att LO aktivt arbetar för brett politiskt stöd för att motverka social dumpning.

Utlåtande
LO – Förbund i samverkan, del av avsnittet
Starka Kollektivavtal, sidorna 66–74
Motionerna 17.1–17.8
17.1
att slå vakt om nuvarande förhandlingsordning och konflikträtt enligt huvudavtal
och lag,
att nuvarande lag- och avtalsstadgade konflikträtt, inklusive regler för medling,
varseltider, samhällsfarlighet, sympatiåtgärder med mera hålls okränkt samt
att rätten att teckna kollektivavtal stärks istället för att försvagas.
17.2
att LO klart tar avstånd från förslag till inskränkningar i konflikträtten samt
att LO gör ett uttalande om detta.
17.3
att LO kräver att strejkrätten står fast i nuvarande form.
17.4
att strejkrätten inte är förhandlingsbar utan behålls i nuvarande form eftersom
strejkrätten är fackföreningarnas maktmedel i förhandlingar med arbetsgivarna.

17.5
att LOs förhandlare slår vakt om den nuvarande förhandlingsordningen enligt
huvudavtalet,
att den nuvarande och lagstadgade konflikträtten hålls okränkt samt
att rätten att teckna kollektivavtal stärks istället för att försvagas.
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17.6
att LO initierar ett arbete med partiet att ta fram ett lagförslag som ligger i linje med
motionens andemening samt
att med statens ekonomiska styrmedel gynna de som valt att teckna avtal.
17.7
att LO, med kraft, ska söka påverka främst Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna till att upphäva förbudet mot stridsåtgärder mot enpersons- och
familjeföretag så snart riksdagsmajoriteten ger dem denna möjlighet.

17.8
att LO utarbetar riktlinjer i syfte att motverka den sociala dumpning som nu sker på
svensk arbetsmarknad,
att LO opinionsmässigt söker stöd för detta arbete samt
att LO aktivt arbetar för brett politiskt stöd för att motverka social dumpning.
En central del i den så kallade svenska modellen är reglerna på arbetsmarknaden, hur priset och villkoren för arbetet bestäms, under vilka betingelser arbete köps och säljs. Detta
sker och måste i alla samhällen ske genom en noggrann avvägning mellan statens och
parternas ansvar men också en avvägning mellan det centrala, lokala och individuella.
I Sverige har stat och parter under hela vårt moderna samhälles framväxt tillsammans
med de skandinaviska länderna utvecklat regler och institutioner på arbetsmarknaden
som innebär att staten i ett internationellt perspektiv har begränsade uppgifter. Detta
lämnar stort utrymme för parternas agerande, som det ofta beskrivs, en stor frihet med
stort ansvar. Undantagen är statens ansvar för arbetsmarknadspolitiken och den skyddslagstiftning som finns för den enskilde arbetstagaren om arbetstider, arbetsmiljö och anställningstrygghet.
Det kan i dagens debattläge vara viktigt att veta att det var arbetsgivarna som i första
hand krävde obegränsade rättigheter för parterna och total frihet från all statlig inblandning i parternas relationer på arbetsmarknaden, inte minst gällde det en obegränsad rätt
till sympatilockout. Denna frihet från statlig inblandning har således starka historiska
rötter, det är en central del i det svenska samhällets funktion och är en god grund för en
fortsatt utveckling av ett modernt och konkurrenskraftigt Sverige.
De regler och de institutioner som idag finns på arbetsmarknaden innebär en god
avvägning mellan kraven på stabilitet och dynamik, mellan kraven på enhetlighet och
anpassning, och mellan kraven på rättssäkerhet och enkel problemlösning. Parternas
stora frihet från statlig reglering innebär i första hand följande unika fördelar:
– Det ger en hög acceptans hos respektive part av en uppgörelse, i ett avtal, som är en
verklig kompromiss mellan bägges intresseståndpunkter och som väl väger av maktförhållandena mellan parterna. Det finns ingen tredje part att skylla på som gör det legitimt
att mer eller mindre frånträda uppgörelsen. Då återstår bara att ta ansvar för en träffad
uppgörelse eller erkänna den egna oförmågan att nå ett bra förhandlingsresultat. Konse-
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kvensen blir ett stort ansvarstagande för träffade uppgörelser som därigenom får hög
acceptans på arbetsmarknaden.
– Det ger i nästa skede en stark grund för parterna att gemensamt lösa problem som
uppstår i tolkningen av avtalet i oförutsedda och därmed oklara situationer. Det är en förutsättning för att parterna kan skapa och tillämpa en effektiv förhandlingsordning för
tvister. Det finns nämligen ingen tredje part att fråga om tolkningen eller skylla oklarheter
på, parternas entydiga ansvar för avtalen blir tydligt för alla som ska tillämpa dem.
– Det ger i ett system med branschvisa avtal goda förutsättningar att anpassa lönenivåer och anställningsvillkor till verksamheternas förutsättningar och arbetsuppgifternas karaktär. I lag fastställda löner och villkor blir trubbiga och blir med nödvändighet
anpassade nedåt och innebär därmed ett sämre skydd för de anställda.
– Det ger möjligheter till en god avvägning mellan vad som är reglerat på branschnivå
och vad som är reglerat lokalt. En reglering på branschnivå ger konkurrensneutralitet mellan olika arbetsgivare och likartade och rättvisa villkor för anställda inom branschen. En
lokal reglering ger möjligheter till anpassning till förutsättningarna på den enskilda arbetsplatsen. En väl balanserad avvägning mellan central och lokal nivå är en förutsättning för hela regelsystemets anpassning till en förändrad omvärld och därmed stabila
förutsättningar för en långsiktig utveckling.
I den dagliga debatten förs ibland fram långtgående och snabba krav på förändringar
av institutioner och regler på arbetsmarknaden, inte sällan från både politiker och vissa
arbetsgivare. Ett graverande exempel på detta är rapporten ”Den svenska modellen har
kantrat”, Svenskt Näringsliv 2006. Det är denna rapport som flera av motionerna hänvisar till. Här driver Svenskt Näringsliv krav på synnerligen långtgående förändringar av
hela regelsystemet. Det tyder dock på en historielöshet eftersom reglerna på arbetsmarknaden vuxit fram, och måste växa fram, under mycket lång tid, successivt förändras och
anpassas i konsensus mellan stat och arbetsmarknadens parter, något annat alternativ
ges inte.
De förslag som framförts på förändringar måste dock bemötas och kan indelas i olika
grupper.
– En stridsåtgärd ska bedömas som olaglig i Arbetsdomstolen utifrån någon eller några rekvisit såsom oansvariga lönekrav, samhällsfarliga konsekvenser eller oproportionell
i förhållande till något, vad är oklart. Alla dessa typer av förslag innebär en tvångslagstiftning där anställda ska arbeta till en lön och till villkor som de inte har accepterat utan som
staten eller annan institution påtvingat dem.
– Kollektivavtalens fredsplikt i MBL ska utvidgas till att vara absolut och därmed blir
sympatiåtgärder olagliga. Det kommer att innebära att små och oseriösa företag får
lättare att smita från kollektivavtal och därmed från de villkor som säkerställer konkurrensneutralitet i en bransch. De anställda förnekas ett solidariskt stöd från fackliga kamrater i andra verksamheter. De organiserade i fackliga organisationer har därför ett starkt
egenintresse av att en avtalsreglering sker även i andra branscher.
– Stridsåtgärder får inte riktas mot arbetsplatser eller arbetsgivare där fackföreningen
saknar medlemmar. Kan oreflekterat och på ytan synas som ett rimligt krav men historien
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visar att detta leder till att anställda i praktiken kommer att nekas sina föreningsrättsliga
rättigheter, de tvingas av arbetsgivaren till ett socialt och fackligt utanförskap för att få
anställning.
LOs styrelse avvisar varje tanke, varje diskussion, varje förslag om att i lag begränsa
parternas fria ställning på arbetsmarknaden. De förslag som ibland framförs präglas av
naivitet och okunskap om möjligheterna och svårigheterna att skapa en dynamisk och
samtidigt stabil utveckling på arbetsmarknaden. De är helt enkelt inte seriösa.

Samtal mellan SN, PTK och LO
Svenskt Näringsliv har under hösten 2007 föreslagit LO och PTK att inleda överläggningar
och förhandlingar om förändringar i nu gällande huvudavtal. LO och PTK har positivt besvarat Svenskt Näringslivs brev och bejakat att inleda samtal mellan parterna för att skapa ett bättre samarbetsklimat och söka finna gemensamma lösningar på gemensamma
problem.
Detta är i linje med den hållning LO alltid haft, att i samtal, överläggningar och eventuellt senare i förhandlingar utveckla goda relationer med motpartens organisationer. LOs
styrelse har samtidigt starkt markerat att LO inte kan acceptera inskränkningar i rätten att
vidta stridsåtgärder eller begränsningar av reglerna om saklig grund för uppsägning enligt lagen om anställningsskydd.
I det nu gällande huvudavtalet har parterna tagit ett ansvar för den ordning som gäller
för konflikter vid upprättande av nya avtal såväl som en förhandlingsordning för handläggning av tvister kring tillämpningen av gällande kollektivavtal. LOs styrelse anser att
de i svaret till Svenskt Näringsliv tydligt angivit gränserna för de samtal som styrelsen
bejakat, några ytterligare inskränkningar i rätten att vidta stridsåtgärder än de som nu
gäller enligt svensk lag och gällande huvudavtal accepteras inte.
I och med tillkomsten av Medlingsinstitutet ändrades den lagstadgade ordningen vid
förhandlingar om nya kollektivavtal med en förstärkt medling och förlängda varseltider.
Parterna inom industrin har träffat ett ”Samarbetsavtal om industriell utveckling och
lönebildning” med en del som reglerar ordningen vid förhandlingar om nya avtal
”Industrins förhandlingsavtal”. Liknande förhandlingsavtal har, med viss variation
senare träffats inom andra sektorer.
Det innebär att det idag finns flera olika ordningar på den svenska arbetsmarknaden
med regler för hur förhandlingar om nya kollektivavtal kan och bör genomföras. LOs styrelse anser att det kan finnas skäl att överväga om dessa olika regelsystem på sikt kan
behöva bli mer enhetliga.
Motionerna 17.1 tredje att-satsen, 17.5 tredje att-satsen samt hela 17.8 föreslår alla
med något olika formuleringar betydelsen av att LO verkar för att stärka kollektivavtalens ställning för att reglera arbetsmarknaden med goda löne- och anställningsvillkor
och därigenom motverka lönekonkurrens, social dumping. Motion 17.8 betonar särskilt
riskerna för lönekonkurrens i framtiden och att det kräver särskilda insatser. LO styrelse instämmer helt i motionärernas syn och kraven på att stärka kollektivavtalen. Det
gäller en hög täckningsgrad, målet är enkelt att formulera, alla arbetsplatser med verk-
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samhet inom LO-förbundens avtalsområden ska omfattas av kollektivavtal. Detta kräver ett målmedvetet, samordnat och långsiktigt planerat organisationsarbete. Men det
gäller också att öka de många människornas insikter om kollektivavtalens betydelse för
varje enskild arbetstagare och förståelse för betydelsen av de grundläggande fackliga
rättigheterna.
Motionerna 17.2 första att-satsen, 17.3, 17.4 samt 17.5 andra att-satsen kräver att LO tar
strikt avstånd från varje förslag att i lag eller avtal utöka parternas fredsplikt eller på annat sätt begränsa parternas möjligheter att vidta stridsåtgärder. Under den senaste tiden
har vissa politiker och en del arbetsgivare krävt att fredsplikten på arbetsmarknaden ska
påtvingas parterna med lag. LOs styrelse anser att dessa förslag inte bara är oacceptabla
utan också speglar en allvarlig brist på insikt om det omöjliga i att med tvång skapa ett
förhandlingssystem som är långsiktigt stabilt och har hög acceptans hos alla parter på arbetsmarknaden. Självklart ska och kommer varje förslag om utvidgning av fredsplikten i
lag eller avtal att med kraft avvisas av LO, av dess medlemsförbund och av varje facklig
medlem.
Motionerna 17.1 första och andra att-satserna och 17.5 första att-satsen föreslår att nuvarande förhandlingsordning i MBL och i huvudavtalet ska vara oförändrade. LOs styrelse
instämmer i motionärernas krav om att de av staten fastställda grundläggande reglerna i
MBL inte ska förändra nuvarande läge. Men som LOs styrelse beskrivit tidigare finns det
idag flera och olika ordningar i avtal som kompletterar eller ersätter reglerna i MBL. Motionärernas krav på en helt oförändrad ordning innebär att den typen av kollektivavtalsregler skulle omöjliggöras. LOs styrelse vill dock samtidigt påpeka det självklara i att det
inte finns något intresse av att genomföra förändringar som skulle innebära en svagare
ställning för förbundens medlemmar eller kollektivavtalens betydelse för reglering av
medlemmarnas löner och anställningsvillkor. Det är tvärtom så, att en öppenhet för förändringar är en förutsättning för att kunna stärka den fackliga positionen när omvärlden
förändras.
Motion 17.2 andra att-satsen föreslår att LO gör ett uttalande om sitt avståndstagande
från förslag till inskränkningar i konflikträtten. LOs styrelse menar att detta har skett vid
ett flertal tillfällen och naturligtvis kommer att ske när situationen så kräver.
Motion 17.6 föreslår att LO ska ta fram ett förslag om hur staten med ekonomiska styrmedel ska gynna de arbetsgivare som valt att teckna kollektivavtal. LOs styrelse anser att
förslaget är olämpligt eftersom det skapar ett starkare fackligt beroende gentemot staten, fackföreningsrörelsen måste söka upp arbetsgivare och teckna kollektivavtal med
dessa på egna meriter. Förslaget är dessutom omöjligt eftersom det skulle strida mot det
generella diskrimineringsförbud som EG-rätten innehåller.
Motion 17.7 föreslår att LO ska verka för att förbudet mot stridsåtgärder mot enpersons- och familjeföretag upphävs så snart en riksdagsmajoritet gör detta möjligt. Som
motionären konstaterar är den frågan idag inte aktuell på grund av riksdagens sammansättning. LOs styrelse kommer att, inom ramen för den fackligt politiska samverkan och
med hänsyn till de pågående samtalen om ett nytt huvudavtal, diskutera hur reglerna på
arbetsmarknaden kan och bör utvecklas vid ett regeringsskifte.
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Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anta LO – Förbund i samverkan sidorna 66–74,
att bifalla att-satserna på sidorna 68, 69, 72 och 74,
att bifalla motionerna 17.1 tredje att-satsen, 17.2 första att-satsen, 17.3, 17.4, 17.5
andra och tredje att-satserna och 17.8,
att anse motionerna 17.2 andra att-satsen och 17.7 besvarade samt
att avslå motionerna 17.1 första och andra att-satserna, 17.5 första att-satsen och 17.6.

Debatt
I debatten deltog
Jan-Olof Gustavsson, Målarna
Ronny Wenngren, Elektrikerna
Johan Lindholm, Byggnads
Lars Hildingsson, Byggnads
Margareta Gardh, Fastighets
Tomas Emanuelsson, Byggnads
Torbjörn Johansson, Byggnads
Martin Viredius, Transport
Lisa Björck, Transport
Hans Tilly, Byggnads
Torkel Blom, Transport
Ali Shibl, Transport
Stefan Granér, Grafiska
Tord Persson, Byggnads
Viktor Zackrisson, Handels
Jan-Henrik Sandberg, Pappers
Stefan Löfven, IF Metall
Håkan Pettersson, Kommunal
Mats Engström, Byggnads
Lars-Göran Johansson, Pappers
Tony Berggren, Skogs och Trä
Stefan Jönsson, IF Metall
Eva Nilsson, Kommunal
Per Winberg, Transport
Erland Olauson, styrelsen
Wanja Lundby-Wedin, styrelsen
Per Bardh, LO
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Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtande,
– Riktlinjerna Svenska arbetsmarknadsmodellen, sidorna 31–32 inklusive
ändringsförslag efter utskottsarbetet, Bemanningsföretag, sidan 33, Arbetskraftsmigration, sidorna 22–23,
– LO – Förbund i samverkan, sidorna 22–23,
– Lisa Björcks, Transport tillläggsatt-sats till motion 17.4: att vi i förhandlingarna om ett nytt huvudavtal inte förminskar eller förändrar förbundens/parternas rätt att själva avgöra hur man vill utforma avtalsförhandlingarna. Drogs tillbaka till förmån för Lars Hildingssons, Byggnads
yrkande om tillläggsatt-sats,
– Ronny Wenngrens, Elektrikerna m.fl. yrkande om bifall över motion
17.5 första att-satsen,
– Ali Shibls, Transport yrkande om bifall över motion 17.7,
– Johan Lindholms, Byggnads m fl förslag till tilläggsatt-sats till riktlinjerna: att LO verkar för att den svenska riksdagen/regeringen garanterar att
den svenska arbetsmarknadsmodellen blir säkerställd innan riksdagen
godkänner Lissabonfördraget vilket styrelsen ville föra till redaktionsutskottet,
– Torkel Bloms, Transport m fl tilläggsatt-sats till riktlinjerna: att LO verkar för att riksdagens beslut om Lissabonfördraget fattas efter det att utredningen om hur den svenska utstationeringslagen ska förändras har
presenterats, vilket styrelsen ville föra till redaktionsutskottet,
– Lars-Göran Johanssons, Pappers tillägg till att-sats två i ändringsförslagen
till riktlinjerna sidan 32 ”… Inom EU, och att rätten att vidta sympatiåtgärder över nationsgränserna garanteras”, till vilket styrelsen yrkade bifall,
– Lars Hildingssons, Byggnads yrkande om tilläggsattsats till 17.4: att
man i huvudavtalsförhandlingarna inte kommer att inskränka förbundens/parternas rätt att själva avgöra hur man vill utforma sina avtalsförhandlingar samt
– Lars Hildingssons, Byggnads förslag om sluten omröstning om Johan
Lindholms, Byggnads tilläggsatt-sats till riktlinjerna med 50 underskrifter.
Kongressen beslutade efter försöksvotering
att avslå Lars Hildingssons, Byggnads yrkande om tilläggsatt-sats.
Voteringen begärde av Lars Hildingsson, Byggnads.
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande över motionen 17.5 första att-satsen,
att bifalla styrelsens utlåtande över motion 17.7,

ARBETSLIV OCH PRODUKTIVITET

451

att bifalla Lars-Göran Johanssons, Pappers tillägg till att-sats två i ändringsförslagen till riktlinjerna sidan 32 ”… Inom EU, och att rätten att vidta
sympatiåtgärder över nationsgränserna garanteras”,
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtanden,
att anta Riktlinjerna med förändringar från utskottsarbetet, Svenska arbetsmarknadsmodellen, sidorna 31–32, Bemanningsföretag, sidan 33,
Arbetskraftsmigration, sidorna 22–23 samt
att anta LO – Förbund i samverkan, sidorna 22–23.
Kongressen beslutade
efter vädjan från kongressordförande Eva Nilsson om att använda öppen omröstning och förslag från Erland Olauson om remiss till redaktionsutskottet
av Johan Lindholms och Torkel Bloms respektive tilläggsförslag
att hänskjuta dessa två tilläggsförslag till redaktionsutskottet.
Redaktionsutskottets förslag
LO anser att EU behöver ett nytt och modernt fördrag, särskilt efter utvidgningen till 27 medlemsländer. Det så kallade Lissabonfördraget medför flera
förbättringar för Europas löntagare, främst genom att rättighetsstadgan blir
rättsligt bindande.
EG-domstolens tre domar, där den fria rörligheten prövats mot de sociala
rättigheterna, har allvarligt skadat förutsättningarna för möjligheterna att nå
goda löne- och anställningsvillkor. De står i direkt konflikt med innebörden
i de politiska ställningstaganden som gjorts av EU-kommissionen, Europaparlamentet och Sveriges regeringar. Domsluten har starkt kritiserats av en
enig europeisk fackföreningsrörelse.
LOs kongress anser att denna situation måste hanteras såväl genom förändringar av svensk lagstiftning som i europeisk rätt. På sikt måste EUs utstationeringsdirektiv revideras så att de sociala och fackliga rättigheterna för
Europas löntagare är säkerställda. Regeringen har tillsatt en utredning om
förändringar av den svenska lagstiftningen så att den svenska arbetsmarknadsmodellen kan säkerställas.
Riksdagen ska ratificera Lissabonfördraget under hösten. Beslut av en sådan dignitet bör ha största möjliga förankring och stöd. En förutsättning för
detta är att den av regeringen tillsatta utredningen har redovisat sitt uppdrag
innan den svenska riksdagen ratificerar Lissabonfördraget. LO kräver därför
att regeringen säkerställer att utredningens uppdrag är slutfört innan beslut
om ratificering av fördraget sker.
LOs kongress beslutar därför
att LO verkar för att svenska kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad enligt värdlandsprincipen så att den svenska arbetsmarknadsmodellen upprätthålls genom en hög kollektivavtalstäckning,
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att LO verkar för att den fria förenings- och förhandlingsrätten säkerställs
och att rätten att vidta stridsåtgärder för att upprätta kollektivavtal garanteras inom EU,
att LO nationellt och internationellt verkar för att lagstiftningen inte motverkar den svenska arbetsmarknadsmodellen och att det tillägg i form av
ett socialt protokoll som har utarbetats av Europafacket antas av EU,
långsiktigt en femte grundpelare,
att LO verkar för att riksdagens beslut om Lissabonfördraget fattas efter det
att utredningen, ”Konsekvenser och åtgärder med anledning av Lavaldomen, dir 2008:38”, har redovisat sitt uppdrag och
att LO verkar för att utstationeringslagen ändras så att det är möjligt att kräva svenska kollektivavtal för alla företag som verkar i Sverige.
Kongressen beslutade
att anta Riktlinjerna med förändringar från utskottsarbetet samt från redaktionsutskottet, Svenska arbetsmarknadsmodellen, sidorna 31–32,
Bemanningsföretag, sidan 33, Arbetskraftsmigration, sidorna 22–23,
att anta LO – Förbund i samverkan, sidorna 22–23 samt
att anta redaktionsutskottets förslag till uttalande.
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Arbetsrätt
Riktlinjer: Arbetsrätt, sid 33–34 andra och tredje att-satserna
Motion 17.9
17.9
Arbetsrättslagar
Kommunal Norrbotten
Med tanke på den borgerliga regeringens politik, befarar vi att arbetsrättslagarna kommer att tunnas ut för att sedan försvinna helt. Detta innebär stora konsekvenser för samhället. Det har kostat blod, svett och tårar från det svenska
samhället genom historien innan svenska folket fick igenom dessa lagar.
Vi föreslår att LO verkar för
att återupprätta arbetsrättslagarna till den norm som gällde januari 2006
samt
att utveckla arbetsrättslagarna utifrån den norm som gällde januari 2006.

Utlåtande
Motion 17.9
17.9
att återupprätta arbetsrättslagarna till den norm som gällde januari 2006 samt
att utveckla arbetsrättslagarna utifrån den norm som gällde januari 2006.
Arbetsrättens yttersta funktion handlar om att reglera villkoren på arbetsmarknaden.
Marknaden måste regleras för att skapa trygghet och goda förhållanden för de människor
som agerar på marknaden. Arbetsrätten har en moralisk dimension. De bästa förutsättningarna för att reglera arbetsmarknaden uppstår om köpare och säljare, fack och arbetsgivare, av egen kraft, själva genom kollektivavtal reglerar sina förhållanden. Den gemensamma regleringen, mellan parterna, brukar benämnas den kollektiva arbetsrätten.
Enskilda arbetstagare, säljare, kan också träffa avtal med arbetsgivare, köpare, vilket
normalt faller under den individuella arbetsrätten.
Men på arbetsmarknaden är maktförhållandet ojämnt fördelat. Därför är kompletterande lagstiftning också viktig. Lagen om anställningsskydd (LAS) sätter gränser för vad
som kan regleras i individuella anställningsavtal, hur dessa avtal kan utformas och sägas
upp. Utan en arbetsrättslig lagstiftning och kollektivavtal är de flesta arbetstagare, säljare av arbete, i avsevärt svagare situation än sin motpart. Den lagstadgade arbetsrätten är
därför en skyddslagstiftning för den svagare parten på marknaden.
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När det gäller den arbetsrättsliga regleringen är det nödvändigt att den inte är statisk.
Den måste utvecklas och förändras, utan att dess skyddsvärde försämras. Nya tekniska
och organisatoriska system ersätter varandra. Sysselsättningen inom olika sektorer förändras över tiden och utvecklingen är olika i olika länder. LOs styrelse instämmer i motionärernas beskrivning att dagens arbetsrätt är ett resultat av en lång kamp. Detta arv får
inte förskingras bort. Den borgerliga regeringen har inte ännu på öppen front angripit arbetsrätten, men alliansens initiativ och gjorda förändringar har alla syftat till eller haft till
konsekvens att de förskjuter maktförhållandet på arbetsmarknaden till arbetsgivarnas
fördel.
Motion 17.9 första och andra att-satserna föreslår att LO ska verka för att återupprätta
arbetsrättslagarna till den norm som gällde januari 2006. Motionärernas förslag kan
binda LO till ett rättsläge vid en given tidpunkt. Detta är inte en klok utgångspunkt men
LOs styrelse anser att kravet ”den norm som gällde 2006” därför bör tolkas så att arbetsrätten framöver ska ge ett inflytande för de fackliga organisationerna och ett skyddsvärde
för den enskilde som är minst lika det som rådde före den borgerliga regeringens tillträde, men hur det går att uppnå kan och bör diskuteras och utvärderas över tiden. I den
tolkningen, men endast i den meningen, vill LOs styrelse instämma i motionens krav.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motion 17.9 besvarad.

Debatt
I debatten deltog
Hans-Åke Gustavsson, Skogs och Trä
Erland Olauson, styrelsen

Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtande
– Riktlinjerna Arbetsrätt andra och tredje att-satserna samt
– Hans-Åke Gustavssons, Skogs och Trä yrkande om annan lydelse på
Riktlinjerna sidan 34 andra att-satsen: att LO kraftfullt arbetar för att
återställa de försämringar som borgaralliansen har genomfört.
Kongressen beslutade
att avslå Hans-Åke Gustavssons yrkande,
att bifalla styrelsens utlåtande över motion 17.9 samt
att anta Riktlinjerna Arbetsrätt andra och tredje att-satserna.
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Anställningsskydd
Riktlinjer: Arbetsrätt, sid 33–34 första och fjärde att-satserna
Motionerna 17.10–17.16
17.10
Godta ej under några omständigheter en försämring av LAS
SEKO Jämtland
Inom regeringen finns krafter för att luckra upp och försämra innehållet i
LAS. Största pådrivare där är Maud Olofsson för Centerpartiet. Att försämra
villkoren i LAS innebär en framtida arbetsmarknad där arbetsgivarna kan anställa och avskeda människor helt efter eget tycke. Ordet kompetens, arbetslivserfarenhet och utbildning ersätts med godtycke och en tyst och okomplicerad anställd. En anställd som inte törs ställa krav, inte törs uttrycka sin mening i ett land som år 2007 har yttrandefrihet. En anställd som går med på i
princip vilka löner som helst för att behålla eller få ett arbete. En låglönemarknad växer snabbt fram. Den rike blir rikare. Att förändra innehållet i
LAS i den mening Maud Olofsson vill innebär ett utav de största hoten mot
yttrandefriheten, fackföreningsrörelsen och demokratiska spelregler. En försämring får oanade effekter för den enskilde arbetstagaren, men för arbetsgivaren innebär det ökade vinster, en okomplicerad anställd som jobbar och
tiger samt att lönenivån kan sänkas utan motstånd från facket.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO inte på några villkor går med på en förändring av LAS samt
att LO gör ett uttalande till regeringen om LAS, så att ett förslag från regeringens sida aldrig kommer upp.

17.11
Lagen om anställningsskydd § 39
Pappersindustriarbetareförbundet avd 68, Hallstavik
Paragraf 7 i Lagen om anställningsskydd är en grundläggande paragraf i lagen. Där stadgas att en uppsägning från arbetsgivarens sida skall vara sakligt
grundad.
Denna centrala paragraf undergrävs i och med § 39. Där står ”Om en arbetsgivare vägrar rätta sig efter en dom, varigenom en domstol har ogiltigförklarat en uppsägning eller ett avskedande.....ska anställningsförhållandet anses 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 avsked utnyttjas då och då av arbetsgivare, inte sällan för att bli av med arbetare/förtroendevalda som vågar säga ifrån på jobbet. Skadestånden är inte
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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 otidsenlig. 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 paragraf 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 i fråga samtycker därtill”,
att LO-kongressen ställer sig bakom motionen samt
att motionen översänds till den socialdemokratiska riksdagsgruppen.

17.12
Begränsa arbetsgivarens möjligheter till tidsbegränsade anställningar
Handelsanställdas förbund och SEKO
Att ständigt rekrytera nya medlemmar är avgörande för fackets framtid. I
dag har vi svårt att upprätthålla organisationsgraden bland unga, samtidigt
som det är svårt att hitta belägg för att unga skulle ha ett svagare fackligt intresse. Att de inte går med i facket beror bland annat på att de har svårt att
få ett fast jobb och att de ofta jobbar deltid, med låg inkomst och stor otrygghet som följd.
En vanlig åsikt bland äldre är att det är rimligt med några ”hundår” i början, det har de flesta varit med om. Problemet är att arbetslivet har förändrats och att det inte längre finns samma garantier för att ”hundåren” så småningom ska övergå i större trygghet och bättre villkor. Då ställer man sig frågan, är det de nya och unga på arbetsmarknaden som ska betala hela priset
för förändringarna, eller ska arbetsgivaren vara med och betala en del? Från
fackligt håll har vi hittills misslyckats med att förbättra anställningsförhållandena för unga. I flera branscher blir de unga en buffert för arbetsgivaren som
utnyttjar dem vid arbetsanhopningar, som vikarier och som han där emellan
kan ge så låga åtaganden att det varken räcker att leva på eller till ett arbetsvillkor i arbetslöshetsförsäkringen.
Även efter ny lagstiftning är arbetsgivarens möjligheter att provanställa,
visstidsanställa, vikariatsanställa och timanställa oändliga. När samma person i åratal har växlat mellan anställningsformer, vikarierat för en lång rad
olika personer och det ter sig uppenbart att han/hon är en del av organisationen på arbetsplatsen, kan man fråga sig om möjligheterna inte borde
begränsas.
Vi ska inte ha en lagstiftning som leder till att arbetsgivarna lägger mer
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möda på att trixa med vikariatsanställningar än på att verka för att skapa bra
och effektiva arbetsorganisationer.
Vi föreslår att LO verkar för
att begränsa arbetsgivarnas möjlighet till tidsbegränsade anställningar samt
att stärka den anställdes rätt till tillsvidareanställning.

17.13
Anställningsformer
Industrifacket Metall avd 34, Sjuhärad
Förändringarna på arbetsmarknaden avspeglar sig bland annat i att antalet
och andelen tidsbegränsade anställningar breder ut sig i en allt snabbare takt.
De är av olika karaktär och floran av dem är stor och svår att överblicka. De
här förhållandena riskerar – inte minst för unga människor – att bli en ”hämsko” för fast jobb. I Västsverige innebär de här förändringarna att tidsbegränsade anställningar har ökat med 25 000 eller y procent under 2000-talets första sex år. Det innebär också att de tidsbegränsade anställningarna motsvarar
y procent av alla anställda.
LOs återkommande kartläggningar om arbetstider och anställningsformer ger fördjupade kunskaper om de här tendenserna på arbetsmarknaden.
Att nya anställningar ofta också sker i så kallade bemanningsföretag förstärker bara uppdelningen på arbetsmarknaden mellan dem som har fasta och
trygga jobb respektive tillfälligt jobb. Förmågan att bryta de här mönstren
tillhör utan tvivel en av de stora utmaningarna för fackföreningsrörelsen.
Erfarenheterna visar också bland annat att i genomsnitt är var femte anställd i kommunerna antingen visstidsanställd eller timavlönad. Så har det
varit under väldigt många år trots politiska deklarationer om något annat.
Anställningsformerna förstärker dessutom den redan mycket starka könsuppdelningen på arbetsmarknaden. Tryggheten i arbetslivet har fått en ny
innebörd för en allt större grupp unga och kvinnliga löntagare i jämställdhetens tidevarv.
Att stärka rätten till heltid och begränsa antalet anställningsformer i lagen
om anställningsskydd (LAS) blev två strategiska handlingsvägar av politisk
karaktär, som prövades av den senaste socialdemokratiska regeringen. Efter
regeringsskiftet är den ”öppnade dörren” åter stängd för att med politiska
medel inleda ett förändringsarbete. För den skull får insatser för att radera
bort floran av olika anställningsformer – framför allt behovs- och timanställningar – inte avta. Av samma skäl har kraven på heltid inte heller blivit svagare.
Inom den offentliga sektorn har Kommunal och SAP utarbetat en handlingsplan – ”Attraktiva arbetsplatser” – i vilken det framgår bland annat att
andelen tillfälliga jobb högst ska uppgå till tio procent av alla anställda. För
att uppnå ett sådant mål fordras både politiska och fackliga insatser.

458

ARBETSLIV OCH PRODUKTIVITET

Samtidigt växer betydelsen av att i det fackliga arbetet hävda löntagarnas
intresse för fasta jobb, dvs. tillsvidareanställningar. Tillämpningen av kollektivavtalet för bemanningsbranschen behöver skärpas. I detta sammanhang
behöver frågan om ett regionalt samarbete om bemanningsavtalet mellan berörda förbund prövas ingående på nytt.
Auktorisationskrav för företagen, och en förstärkning av lagen om anställningsskydd (LAS) måste också prövas för att skapa mer ordning och reda på
arbetsplatserna. Ur facklig synvinkel borde det också vara en självklarhet att
inhyrning av personal förutsätter en lokal överenskommelse mellan berörda
parter.
Vi föreslår att LO verkar för
att inhyrning av arbetskraft på arbetsplatser ska förutsätta lokala överenskommelser mellan berörda parter,
att med förnyad kraft stärka möjligheterna till tillsvidareanställningar och
rätten till heltid samt
att uppdra åt LOs styrelse att ånyo pröva frågan om ett regionalt fackligt
samarbete inom bemanningsbranschen med berörda fackförbund.

17.14
Anställning via bemanningsbranschen
Handelsanställdas förbund avd 12, Borås
I dag kan företagen säga upp fast anställd personal och ta in bemanningsföretag istället. Två domar i Arbetsdomstolen har gått emot facken som har
drivit dessa fall. Lagen måste ändras så att medlemmarna får ett tryggare
arbete. Företagen kan inte hålla på och sätta olika grupper/medlemmar mot
varandra.
Vi föreslår att LO verkar för
att lagen ändras, så att det blir förbud mot att säga upp fast anställda arbetare
och ta in anställda från bemanningsföretag innan återanställningstiden
har gått ut.

17.15
Anställningsbevis
Handelsanställdas förbund avd 31, Växjö
Vi har idag problem med deltidsanställda som jobbar fler timmar än vad anställningsbeviset säger, och detta gör att de känner sig utnyttjade av arbetsgivaren. De timmar man jobbar mer i veckan/månaden, är timmar som inte
är schemalagda. Detta är ett problem om den anställde blir arbetslös. Det
står att man skall ha ett anställningsbevis på de timmar man jobbar, enligt akassans regler. Det blir då medlemmen som måste skicka in sina lönespeci-
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fikationer på hur många timmar man har jobbat. Det blir även ett problem
när man är sjuk, man får inte ut den ersättning som man faktiskt är berättigad
till.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att få in en skrivning i LAS, att den tid man jobbat de sista 6 månaderna ska
vara den tid man ska stå skriven på vid en revision i anställningsbevisen
samt
att det ska vara arbetsgivarens uppgift att göra revisionen två gånger per år.

17.16
Anställningstrygghet vid föräldraledighet
Skogs- och Träfacket avd 5, Dalarna
Det är ett problem när arbetsgivaren omplacerar en arbetstagare som har varit föräldraledig. Detta har varit känt länge men det är ingen som tar tag i
denna fråga. Frågan är införd till riksdagen via ledamöter på dalabänken i
samband med en utredning 2006, ensamutredning av föräldraledigheten,
men fick inget svar. Detta är ett dolt problem på arbetsmarknaden.
Vi föreslår
att LO verkar för förstärkning i lagen om föräldraledighet så att arbetstagaren ska kunna återgå till samma arbetsuppgifter efter föräldraledigheten
som före samt
att LO för in denna fråga på alla avtalsområden.

Utlåtande
Motionerna 17.10–17.12, 17.13 första och andra att-satserna,
17.14–17.16, 13.11 femte att-satsen samt 18.2 andra
att-satsen
17.10
att LO inte på några villkor går med på en förändring av LAS samt
att LO gör ett uttalande till regeringen om LAS, så att ett förslag från regeringens
sida aldrig kommer upp.

17.11
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 i fråga samtycker därtill”,
att LO-kongressen ställer sig bakom motionen samt
att motionen översänds till den socialdemokratiska riksdagsgruppen.
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17.12
att begränsa arbetsgivarnas möjlighet till tidsbegränsade anställningar samt
att stärka den anställdes rätt till tillsvidareanställning.
17.13 första och andra att-satserna
att inhyrning av arbetskraft på arbetsplatser ska förutsätta lokala överenskommelser mellan berörda parter samt
att med förnyad kraft stärka möjligheterna till tillsvidareanställningar och rätten till
heltid.

17.14
att lagen ändras, så att det blir förbud mot att säga upp fast anställda arbetare och
ta in anställda från bemanningsföretag innan återanställningstiden har gått ut.

17.15
att få in en skrivning i LAS, att den tid man jobbat de sista 6 månaderna ska vara den
tid man ska stå skriven på vid en revision i anställningsbevisen samt
att det ska vara arbetsgivarens uppgift att göra revisionen två gånger per år.
17.16
att LO verkar för förstärkning i lagen om föräldraledighet så att arbetstagaren ska
kunna återgå till samma arbetsuppgifter efter föräldraledigheten som före samt
att LO för in denna fråga på alla avtalsområden.
13.11 femte att-satsen
att det ska finnas tryggare anställningsformer i LAS.
18.2 andra att-satsen
att LO verkar för att anställningsskyddet stärks så att den som genomgår rehabilitering har sin anställning skyddad under hela processen.

Lagen om anställningsskydd (LAS) fastställer att tillsvidareanställning ska vara den huvudsakliga anställningsformen. Arbetsgivarens rätt att anställa på begränsad tid är idag
begränsad. Den i LAS använda metoden har visat sig inte vara tillräckligt effektiv. Kraven
för att en tidsbegränsad anställning ska vara tillåten har varit svåra att kontrollera, en del
arbetsgivare har kringgått dem och därför har allt fler löntagare, särskilt unga, lågutbildade och invandrare, tvingats acceptera tidsbegränsade anställningar.
LO ställde en rad krav på den föregående socialdemokratiska regeringen för att stärka
anställningsskyddet. Förslagen innebar i praktiken en omorientering från uppfyllandet av
en rad rekvisit, krav, för att en tidsbegränsad anställning skulle vara tillåten, till en bortre
gräns där tillfälliga anställningar ska övergå i en tillsvidareanställning. Efter 14 månaders
sammanlagd anställningstid hos samma arbetsgivare skulle en anställning övergå i en
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tillsvidareanställning. LOs förslag antogs med vissa förändringar av den socialdemokratiska regeringen och genomfördes i en ny lagstiftning. Den borgerliga regeringen ändrade
sedan åter i lagen genom att behålla de delar som var till arbetsgivarens fördel, en fri rätt
till tidsbegränsade anställningar, samtidigt som skyddet för den enskilde försvagades
genom att förlänga tiden för företräde till ny anställning och tiden till att anställningen
övergår i en tillsvidareanställning.
En utvecklad arbetsrätt är viktig för att skapa bättre balans på arbetsmarknaden. För att
behålla en hög rörlighet på arbetsmarknaden är anställningsskyddet ett område där likartade regler bör gälla för hela arbetsmarknaden. Grundskyddet för anställningen måste vara
likartad oavsett bransch, därför är trygghet i anställningen genom lagstiftning viktig. Detta
innebär dock att lagens dispositiva möjligheter kan och bör användas för att skapa lösningar som är anpassade till skilda förutsättningar i olika verksamheter. Här, liksom för andra
delar av arbetsmarknaden är kollektivavtalet ett viktigt komplement till lagstiftningen.
Motionerna 13.11 femte att-satsen, 17.12, 17.13 andra att-satsen samt 17.14 behandlar
rätten till tillsvidareanställning och att förhindra arbetsgivarens möjligheter att genom
tidsbegränsade anställningar eller bemanningsföretag undergräva tillsvidareanställningen. LOs styrelse anser att rättssäkerhet och trygghet i anställningen är avgörande för möjligheterna till omvandling och utveckling av ekonomin och av arbetsmarknaden. Effekten
av otrygga anställningar är att människor tystnar och att demokratin på arbetsplatsen förtvinar. LOs styrelse anser att det förslag som LO presenterade och som låg till grund för
den första ändringen av lagstiftningen väl svarar mot de krav som företag och enskilda
ställer. LOs styrelse anser också att möjligheten att ta in anställda från bemanningsföretag samtidigt som uppsagd personal har en återanställningsrätt endast kan finnas om arbetsgivaren har synnerliga skäl.
I motion 17.13 första att-satsen behandlas inhyrning av arbetskraft. LOs styrelse instämmer med motionärernas krav på att det fackliga inflytandet vid inhyrning måste stärkas. MBL §38 ålägger arbetsgivaren en förhandlingsskyldighet när han använder
utomstående arbetskraft. Denna möjlighet kan användas effektivare i det lokala förhandlingsarbetet genom att kräva tydligare klargöranden från arbetsgivaren om inhyrningens
längd, uppgift och villkor för inhyrd personal. LOs styrelse anser att de nuvarande möjligheterna till fackligt inflytande och kontroll vid inhyrning inte är tillräckliga. En förstärkt
rätt till inflytande kan antingen ske genom ett krav på överenskommelse i MBL §38 eller
att rätten till facklig kontroll och rätten till veto utökas i MBL §39. Frågan om reglering av
villkoren för inhyrning har även diskuterats noga inför avtalsrörelsen 2007 och LOs styrelse kommer att lyfta frågan inför samordningen av avtalsrörelsen 2010.
Motion 17.10 behandlar ändringar i LAS och uttalanden om att LO motsätter sig ändringar i LAS. Arbetsmarknaden utvecklas konstant. I ett framtidsperspektiv kan skyddet
för arbetstagare behöva formuleras på ett annat sätt. Att låsa LOs politik på det arbetsrättsliga området till ett rättsläge vid en specifik tidpunkt begränsar handlingsutrymmet.
LOs styrelse delar dock motionärernas avsikt och instämmer helt i att det nuvarande
skyddet mot tidsbegränsade anställningar är otillräckligt.
I motion 17.11 behandlas arbetsgivarens möjlighet att kringgå skyddsreglerna i LAS ge-
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nom att med skadestånd ”köpa sig fri”. LOs styrelse menar att det är allvarligt när sådant
händer och delar i det avseendet motionärernas underliggande motiv. Samtidigt vill LOs
styrelse erinra om att det är en nödlösning för att i synnerliga fall lösa upp konflikter på
en arbetsplats. LOs styrelse 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.
Motion 17.15 gäller krav på ändringar i LAS beträffande anställningsbevis. LOs styrelse
stödjer syftena bakom motionen. Den ersättning som ska utgå vid arbetslöshet ska utgå
från den faktiskt arbetade tiden. Den som blir arbetslös ska kunna tillgodoräkna sig faktisk arbetad tid. Det ska inte finnas några administrativa eller tekniska hinder hos a-kassorna idag för att hantera uppgifter om faktisk arbetad tid. De ändringar i lagstiftningen
som behöver göras kan utföras på olika sätt och kräver närmare eftertanke. Ändringarna
behöver nödvändigtvis inte vara i LAS. Ändringar avseende reglerna om anställningsbevis i LAS är därför inte nödvändiga för att uppnå motionärernas syften.
Motion 17.16 behandlar anställningsskydd vid föräldraledighet. Rätten att gå tillbaka
till det ordinarie arbetet efter föräldraledigheten finns redan i dag i lag. Med motionärens
förslag skulle en strikt tolkning kunna innebära att om arbetsuppgifterna inte längre finns
kvar kan personen ifråga bli uppsagd på grund av arbetsbrist vid återgång i arbete efter
föräldraledighet. Förslaget innebär därför inte ett förstärkt anställningsskydd utan öppnar för risk till försvagning av skyddet. Dessutom strider förslagen om förändrat skydd vid
föräldraledighet och rehabilitering mot strukturen i våra kollektivavtal. Förbundens riksavtal ger ett löneskydd, ett säkerställande av anställningen och lönen, men riksavtalen
innehåller inte ett befattningsskydd, en rätt till vissa arbetsuppgifter.
Motion 18.2 andra att-satsen handlar om anställningstrygghet under rehabilitering,
vilket i motsats till motion 17.16 ställer krav på anställningsskydd, och inte befattningsskydd, och som följaktligen ligger i linje med förbundens riksavtal. Styrelsen delar motionärens uppfattning att anställningsskyddet bör stärkas för den som genomgår
rehabilitering.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 13.11 femte att-satsen, 17.12, 17.13 första och andra att-satserna, 17.14 och 18.2 andra att-satsen,
att anse motionerna 17.10 och 17.15 besvarade samt
att avslå motionerna 17.11 och 17.16.

Debatt
I debatten deltog
Stefan Granér, Grafiska
Claes-Mikael Jonsson, LO
Erland Olauson, styrelsen
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Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtande,
– Riktlinjerna Arbetsrätt första och fjärde att-satserna samt
– Stefan Granérs, Grafiska yrkande om bifall över motion 17.11.
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande över motion 17.11,
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande samt
att anta Riktlinjerna Arbetsrätt första och fjärde att-satserna.
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Förtroendemannalagen
Motionerna 17.17–17.20
17.17
Stärk skyddet för fackliga förtroendemän
Grafiska Fackförbundet avd 2, Norra Skåne/Blekinge
Arbetsgivarna hade enligt Arbetsdomstolen rätt att sparka Per Johansson,
SEKOs klubbordförande, från jobbet som tunnelbaneförare för att han kritiserade företaget offentligt för bristande säkerhet och den omänskliga miljön. Detta hade han rätt att göra som en medborgare i ett demokratiskt samhälle.
Arbetsdomstolens svar i domen mot Per Johansson, där enligt Arbetsdomstolen, bolaget inte gjort sig skyldig till brott mot vare sig kollektivavtalsbestämmelserna eller FML är en politisk klassdom och en moralisk
dom som vänder sig mot alla fackliga företrädare. Det är redan tufft för fackliga förtroendemän och med denna dom kan arbetsgivarna gå ännu hårdare
fram.
Om den samlade fackföreningsrörelsen inte kan försvara sina demokratiskt valda representanter ute på arbetsplatserna är vi illa ute. Facket förlorar
i respekt, styrka och legitimitet. Allt färre väljer att ställa sig i spetsen för sina
kamrater och de som blir kvar blir försiktiga och rädda representanter.
Vi föreslår
LO skyndsamt verkar för att ta fram ett samlat förslag om ett stärkt lagskydd för fackliga förtroendemän

att

17.18
Fackligt förtroendevald – villkor för att utföra uppdraget
Elektrikerförbundet
Kongressrapporten ”LO – Förbund i samverkan” avsnitt fem Facket på arbetsplatsen beskriver vikten och betydelsen av fackligt förtroendevalda och
uppdraget som förtroendevald. Den fackliga närvaron på arbetsplatserna blir
allt viktigare i syfte att företräda medlemmarna i förhållande till arbetsgivarna. För den fackliga organisationen är det även viktigt med förtroendevaldas
närvaro på arbetsplatserna när det gäller facklig-politisk samverkan. Rollen
och uppgiften som fackligt förtroendevald är betydligt svårare nu än tidigare.
Att flytta fram arbetskamraternas positioner på arbetsplatsen kräver hög
kompetens, integritet och stöd från arbetskamraterna och den fackliga organisationen som är uppdragsgivare.
Arbetsgivarna ställer allt större krav på de förtroendevalda. Många av de
frågor som ska hanteras i förhållande till företaget och medlemmarna är
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komplicerade och vanligtvis är tiden för behandling av frågorna mycket kort.
Tiden för det fackliga uppdraget är vanligtvis begränsad, lojalitetskonflikter
uppstår mellan arbetet, arbetskamraterna, arbetsgivaren, familjen och den
fackliga organisationen. Förväntningarna på att uppnå framgång och resultat
finns från flera olika håll. De förtroendevalda upplever ofta sig själva som
otillräckliga och splittrade. Det är angeläget att de fackliga organisationerna
vårdar de förtroendevalda på ett bättre sätt så att de känner stöd och trygghet
i uppdraget.
Vi föreslår att LO verkar för
att stärka de fackligt förtroendevaldas utsatta roll och uppgift genom förstärkt skydd i kollektivavtal och lagstiftning.

17.19
Ekonomisk ersättning för förtroendemannatid som ej kunnat utnyttjas
SEKO Stockholm
Förändringar på arbetsmarknaden i Sverige har under senaste trettioårsperioden inneburit att antalet små arbetsplatser har ökat markant. Inom vissa
branscher och sektorer har privatisering, upphandling och strukturförändring inneburit att möjligheten att bedriva lokal facklig verksamhet har begränsats på grund av att arbetsplatserna har blivit så små att det inte finns
underlag att bilda lokala fackliga enheter.
Resultatet har blivit att bevakning av lag och avtal försvåras och försvagas
och ibland omöjliggörs. Även rekrytering av nya medlemmar blir eftersatt
när det inte finns lokala fackliga företrädare.
Vi möts idag hela tiden av arbetsgivarnas krav på flexibilitet och modernisering. Samtidigt hävdas från samma håll att man uppskattar den svenska
modellen med kollektivavtal och ett partsförhållande på arbetsmarknaden.
Vi ser därför att det som en naturlig följd finns ett behov av modernisering
av förtroendemannalagen, så att den anpassas till dagens förutsättningar. I de
fall, där man på en arbetsplats inte kan utnyttja sin rätt till facklig tid, utgår i
stället en ekonomisk ersättning som kan bekosta en regional facklig förtroendevald. Modellen kan liknas vid det som sker inom RSO-verksamheten.
Vi vill påpeka att vi i första hand förespråkar lokala företrädare ute på arbetsplatserna. Vi anser dock att om vi ska kunna upprätthålla medlemskapets lika värde även på arbetsplatser utan fackliga företrädare så måste vi anpassa möjligheterna att bedriva facklig verksamhet på betald tid till dagens
situation.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att utreda och föreslå ett tillägg till Förtroendemannalagen som ger möjlighet att byta betald förtroendemannatid som ej kan utnyttjas mot ekonomisk ersättning i syfte att bekosta regionala fackligt förtroendevalda.

466

ARBETSLIV OCH PRODUKTIVITET

17.20
Förstärkningar av Förtroendemannalagen
Skogs- och Träfacket avd 5, Dalarna
Kontinuerligt tvåskift, treskift och femskift är idag vanligt förekommande
inom våra branscher. Många av våra förtroendevalda deltar i utbildningar
m.m, anordnade av förbund och avdelning med koppling till uppdraget på
arbetsplatsen, när de enligt schemat egentligen skulle vara lediga (”friskift”).
I dessa fall kan vi inte hävda ”lön enligt förtroendemannalagen” från
arbetsgivaren. Detta trots att aktiviteten har med det fackliga uppdraget på
arbetsplatsen att göra. Den förtroendevalde gör även i dessa fall mer tid än
man annars skulle ha gjort om man inte vore fackligt engagerad, utan att på
något sätt bli kompenserad.
Vi anser att Förtroendemannalagen måste anpassas till hur verkligheten
idag ter sig för många av våra förtroendevalda.
Vi föreslår att LO verkar för
att Förtroendemannalagen förstärks så att ”lön enligt FML” ska utbetalas av
arbetsgivaren även då man deltar på t.ex. utbildningar under så kallade
”friskift”.

Utlåtande
Motionerna 17.17–17.20
17.17
att LO skyndsamt verkar för att ta fram ett samlat förslag om ett stärkt lagskydd för
fackliga förtroendemän

17.18
att stärka de fackligt förtroendevaldas utsatta roll och uppgift genom förstärkt
skydd i kollektivavtal och lagstiftning.

17.19
att utreda och föreslå ett tillägg till Förtroendemannalagen som ger möjlighet att
byta betald förtroendemannatid som ej kan utnyttjas mot ekonomisk ersättning
i syfte att bekosta regionala fackligt förtroendevalda.

17.20
att Förtroendemannalagen förstärks så att ”lön enligt FML” ska utbetalas av arbetsgivaren även då man deltar på till exempel utbildningar under så kallade
”friskift”.
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När förtroendemannalagen antogs 1974 var syftet att underlätta facklig verksamhet på arbetsplatserna. Förtroendemännens ställning har också generellt förbättrats sedan den
fackliga kampen inleddes vid förra sekelskiftet. Av särskild betydelse är lagens regler om
förtroendemännens rätt till ledighet från arbetet under den tid som fordras för det fackliga uppdraget. Dessutom innehåller förtroendemannalagen regler som skyddar våra förtroendemän i uppdraget.
Förtroendemannalagens regler är tvingande men avvikelse får göras i kollektivavtal på
central nivå. Det vanliga är kompletteringar och preciseringar av förtroendemännens
ställning i lokala avtal. Det ska också tilläggas att facket har tolkningsföreträde enligt
MBL vid tvister om förtroendemans ställning.
En stark och aktiv kader av fackliga förtroendemän på alla arbetsplatser är grunden för
all facklig verksamhet. Den fackliga närvaron på arbetsplatserna, nära medlemmen är central. Det fackliga förtroendeuppdraget har aldrig varit enkelt. Att företräda arbetskamraterna på arbetsplatsen är en krävande uppgift. Förtroendemannen behöver kontinuerligt stöd.
I motionerna 17.17 och 17.18 föreslås generellt att LO verkar för att stärka de fackligt förtroendevaldas uppgift genom förstärkt skydd i kollektivavtal och lagstiftning. LOs styrelse delar motionärernas uppfattning att förtroendemännens ställning måste stärkas.
Frågan är dock på vilket plan och på vilket sätt den facklige förtroendemannens stöd bör
utvecklas. Med borgerlig majoritet i Riksdagen är möjligheterna för att stärka förtroendemännens ställning genom lagstiftning begränsad. Ett alternativ är förstärkta regler i riksavtalen. Det innebär mer långsiktiga lösningar medan lagstiftning är avhängig majoriteten i riksdagen. LOs medlemsförbund bör således flytta fram förtroendemännens ställning genom kollektivavtal, utbildning och traditionellt fackligt arbete. Detta innebär dock
inte att LO ska avstå från att verka för förbättringar och stärkt roll för förtroendemän i lagstiftning, ett exempel är en förtroendemans rätt att bistå inhyrd personal i frågor som rör
hans arbete på förtroendemannens arbetsplats.
I motion 17.19 föreslås att LO ska utreda och föreslå ett tillägg till förtroendemannalagen som ger möjlighet att byta betald förtroendemannatid som inte kan utnyttjas mot
ekonomisk ersättning i syfte att bekosta regionala fackliga förtroendevalda. LOs styrelse
vill erinra om att fackligt förtroendemannaskap handlar om att företräda medlemmarna i
den omfattning som behövs. Här har den fackliga organisationen tolkningsföreträde. Det
är således inte en ekonomisk fråga, förtroendemannen ska ta ut den tid som behövs för
att företräda medlemmarna, inte mer, inte mindre. Det kan därför inte bli någon tid över,
som är utgångspunkten i motionen.
I motion 17.20 föreslås att LO ska verka för att förtroendemannalagen förstärks så att ”lön
enligt FML” ska utbetalas av arbetsgivaren även då man deltar på till exempel utbildningar
under så kallade ”friskift”. LOs styrelse anser att detta är en fråga som är väl ägnad till att
lösa genom kollektivavtal. Förtroendemannalagen utgör inte ett hinder för att lön ska utgå.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motionerna 17.17 och 17.18 besvarade samt
att avslå motionerna 17.19 och 17.20.
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Debatt
I debatten deltog
Stig Larsson, Elektrikerna

Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtande.
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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Regional facklig företrädare
Motionerna 17.21–17.22
17.21
En ny form av facklig funktionär – ”Regional Facklig Företrädare” (RFF)
Bygg 12:an, Göteborg, Fastighetsanställdas Förbund avd 1, Stockholm,
Handelsanställdas förbund avd 20, Stockholm och avd 24, Göteborg,
Industrifacket Metall avd 34, Sjuhärad och avd 36, Göteborg,
Livsmedelsarbetareförbundet avd 4, Stockholm, Målarettan, Stockholm,
SEKO Stockholm och Transportarbetareförbundet avd 3, Göteborg
De senaste LO-kongresserna har betonat vikten av att den fackliga organisationen måste bli bättre anpassad till förändringar i arbetslivet och på arbetsmarknaden. Här är det särskilt viktigt att möta utvecklingen av nya, mer
”lösa” former för att anlita arbetskraft. På betydande områden av arbetsmarknaden har de anställda idag ingen fast tillhörighet till vare sig arbetsgivare, arbetsplats eller yrke. De rör sig i gränsskiktet mellan olika förbundsområden utan att vara riktigt ”hemma” någonstans. Det handlar i stor utsträckning om unga människor, kvinnor och invandrare. På dessa områden
har vi sedan flera år stora svårigheter att upprätthålla organisationsgraden
och klara en effektiv kollektivavtalstäckning och kontroll.
Ett område där detta gäller i särskilt hög grad är den snabbt växande bemanningsbranschen. Vi har ett förbundsgemensamt avtal, och antalet tvister
är få. Men det beror på att vi i praktiken knappast bedriver någon organiserad
facklig verksamhet i branschen. Orsaken till detta är i sin tur att vår organisationsstruktur inte är anpassad till verkligheten. Det förbund som är administrativt ansvarigt för avtalet kan vara ett annat än det den anställde är medlem
i, medan den arbetsplats där han/hon för tillfället är inhyrd tillhör ett tredje
förbundsområde. Saken blir inte lättare av att en betydande del av bemanningsföretagen rör sig i en gråzon vad gäller skatte- och ekobrottslighet.
Den stora rörligheten i branschen gör det mycket svårt att etablera någon
kontinuerlig organiserad facklig verksamhet överhuvudtaget. Även om den
fackliga arbetsplatsorganisationen i inhyrande företag tar ett visst ansvar har
den i realiteten begränsade möjligheter att företräda de inhyrda arbetskamraterna. Problemen måste mötas genom bättre samverkan över förbundsområdesgränserna. Men erfarenheterna visar att denna samverkan måste få fastare organisatoriska former för att bli verkligt effektiv.
Vi har ett avtal, men inte de organisatoriska musklerna att implementera
det, vilket undergräver respekten för kollektivavtalssystemet. Mot denna
bakgrund anser vi att det är nödvändigt att införa en ny form av facklig funktionär – en Regional Facklig Företrädare, RFF. Med förhandlingsmandat från
flera förbund skulle vederbörande på regional nivå kunna bevaka samtliga
fackligt organiserade anställdas löner och allmänna anställningsvillkor enligt
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bemanningsavtalet, oavsett deras förbundstillhörighet. Förhandlingsmandatet ska således ge RFF samma befogenheter på detta område som annars tillfaller facklig medlemsorganisation. Om förhandling enligt ovanstående utmynnar i tvist ska däremot medlemsförbundet omedelbart överta förhandlingsrätten för sin medlem.
Förutom att bidra till en ökad organisationsgrad i branschen skulle inrättandet av RFF fungera som smörjmedel för samverkan över organisationsgränserna, och bli något av en sambands- och informationscentral för förbundsavdelningarna när det gäller att koppla ett fackligt grepp på en rörlig
och svårbemästrad bransch, som dessutom är starkt anfrätt av ekonomisk
brottslighet.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LOs bemanningsgrupp ges i uppdrag att under den kommande kongressperioden utreda formerna för och finansieringen av ett system med
Regionala Fackliga Företrädare på basis av förhandlingsmandat enligt
ovan samt
att initiera pilotprojekt där detta system prövas.

17.22
Det fackliga uppdraget – en fråga om fackets framtid
Elektrikerförbundet avd 1, Stockholm, Livsmedelsarbetareförbundet avd 4,
Stockholm och Målarettan, Stockholm
Ett fackligt uppdrag eller förtroende är något som förpliktigar. Man har fått
uppdraget att framföra de krav och synpunkter som medlemmarna ställer på
jobb och miljö. Att förvalta ett fackligt förtroende är en hederssak. Detta
ställer ofta höga krav på en fackligt förtroendevald.
Med den borgerliga alliansen vid regeringsmakten har fackets förutsättningar radikalt förändrats. Idag gäller helt andra värderingar än vad man tidigare levde under. Det är inte längre de anställdas trygghet som vägleder,
utan istället arbetsgivarnas och kapitalets önskelistor som bestämmer den
politiska dagordningen.
Det är genom de många fackligt aktiva förtroendevalda som facket blir en
vital och levande organisation. Försämras eller hotas de fackliga förtroendemännens ställning är det därför samtidigt också ett hot mot den grundläggande fackliga demokratin och ytterst ett hot mot hela samhällets demokratiska
funktion.
Med den borgerliga regeringens ständiga angrepp på hundraåriga fackliga
rättigheter som kollektivavtal, föreningsrätt och konflikträtt m.m, måste arbetarrörelsen gemensamt inta en försvarsstrategi. Vi måste finna nya effektiva vägar för att försvara den svenska modellen. Det är i grunden en fråga
om facklig överlevnad, och därmed också en fråga om LOs lågavlönades
framtid.
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Tyvärr finns det idag allvarliga brister i den fackliga organisationens struktur för att bevaka medlemmarnas intressen. Här fordras en förutsättningslös
genomgång av fackets organisation. Som exempel kan nämnas avsaknaden
av regionala fackliga förtroendemän. En förnyad och förbättrad facklig struktur skulle kunna vara ett framgångsrikt fackligt försvar mot den borgerliga alliansens alla angrepp mot fackets ställning på arbetsmarknaden.
Vi föreslår att LO får i uppdrag
att verka i motionens syfte och se över den fackliga organisationens struktur.

Utlåtande
Motionerna 17.21–17.22 samt 17.13 tredje att-satsen
17.21
att LOs bemanningsgrupp ges i uppdrag att under den kommande kongressperioden utreda formerna för och finansieringen av ett system med Regionala Fackliga
Företrädare på basis av förhandlingsmandat enligt ovan samt
att initiera pilotprojekt där detta system prövas.
17.22
att verka i motionens syfte och se över den fackliga organisationens struktur.
17.13 tredje att-satsen
att uppdra åt LOs styrelse att ånyo pröva frågan om ett regionalt fackligt samarbete
inom bemanningsbranschen med berörda fackförbund.

Frågan om att stärka det regionala fackliga samarbetet genom att utse regionala förtroendevalda som representerar flera förbund har varit uppe till diskussion vid ett flertal tillfällen. Både mandat och finansiering har dock varit svåra att formulera. Frågan har fått
förnyad kraft på grund av de särskilda förutsättningarna för organisations- och förhandlingsarbetet som bemanningsbranschen ger.
De anställda på bemanningsföretag arbetar på olika arbetsplatser med olika kollektivavtal som bärs av olika förbund. Denna konstruktion är ett resultat av förhandlingarna
som ledde till LO-förbundens avtal för bemanningsföretag år 2000, det så kallade ”Bemanningsavtalet”. Avtalet gäller lika för alla LO-förbund och bärs som ett eget riksavtal
av respektive förbund.
LO-förbunden har kommit överens om en förhandlingsordning och om hur en medlem ska företrädas när det gäller företag som är bundna av bemanningsavtalet. Förhandlingsordningen bygger på att man alltid utser ett förbund som part vid varje
bemanningsföretag. Detta förbund utses utifrån bemanningsföretagets huvudsakliga
verksamhet. Förbundet blir ”administrativt ansvarigt” förbund, eller ”inkopplande
förbund”.
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LOs styrelse delar motionärens uppfattning att arbetet med samordning kring förhandlingar inom bemanningsområdet måste intensifieras och förstärkas. Det finns redan
idag goda förutsättningar för att utveckla formerna för det fackliga samarbetet inom området. Förbunden kan ge förhandlingsmandat genom fullmakt till företrädare för annat
förbund eller till en regional facklig företrädare. På flera platser i landet pågår diskussioner och även försök med utvecklade samverkansformer.
I det bemanningsavtal som träffades 2007 överenskom parterna om särskilda insatser
för att stärka den fackliga verksamheten inom avtalsområdet bland annat genom att förbättra förutsättningarna för de förtroendevalda, samt att avsätta medel ur produktionen
för att stärka tillämpningen och utvecklingen av avtalet.
I motionerna 17.13 tredje att-satsen, 17.21 och 17.22 anförs att det idag finns brister i
den fackliga organisationens struktur och som exempel på dessa brister lyfter man framförallt upp avsaknaden av regionalt förtroendevalda. LOs styrelse menar att vi redan idag
har dessa stadgeenliga, personella och ekonomiska resurser på regional nivå. Dessa kan
användas mer effektivt för samordning i organisationsarbetet men även för att i förhandlingar företräda medlemmar i annat förbund genom fullmakt. För bemanningsavtalet arbetar redan LOs bemanningsgrupp med pilotprojekt kring gemensamt organisationsarbete. LOs styrelse anser att det nu inte finns förutsättningar för en övergripande lösning
med finansierade regionala fackliga företrädare. LOs styrelse kommer att följa utvecklingen på bemanningsområdet och vara öppen för att utveckla försöksverksamheten med fler
pilotprojekt om förbunden uttrycker en sådan gemensam vilja.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motion 17.22 besvarad samt
att avslå motionerna 17.13 tredje att-satsen och 17.21.

Debatt
I debatten deltog
Maria Bosdotter, Handels
Daniel Tillgren, Handels
Bjarne Isacson, SEKO
Lennart Alverå, IF Metall
Leif Andersson, Transport
Jan-Olof Gustavsson, Målarna
Mats Arnsmar, Byggnads
Anna-Riejke Niburg, Kommunal
Håkan Löfgren, LO
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Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtande samt
– Maria Bosdotters, Handels m.fl. yrkande om bifall över motion 17.21.
Kongressen beslutade efter rösträkning
att med rösterna 220 mot 167 och 2 blanka bifalla Maria Bosdotters,
Handels m.fl. yrkande om bifall över motion 17.21.
Votering begärdes av Erland Olauson, styrelsen.
Rösträkning begärdes av Erland Olauson, styrelsen
Kongressen beslutade
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.
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Offentlig upphandling
Riktlinjer: Generell välfärdspolitik, sid 44 sista stycket före
att-satserna och att-sats 2
LO – Förbund i samverkan, sid 81 tredje att-satsen om ILO 94
Motionerna 17.23–17.26
17.23
Offentlig upphandling
Livsmedelsarbetareförbundet avd 11, Halmstad
Principer och riktlinjer för offentlig upphandling har av olika skäl uppmärksammats under senare år. Det spelar ingen roll om detta har avsett möjligheter att tillgodose lokala producentintressen, småföretagens konkurrensvillkor eller löne- och anställningsvillkor i dessa sammanhang.
I fråga om tjänsteupphandling har fokus också riktats på fackliga konfliktåtgärder. Den så kallade Vaxholmskonflikten är den mest uppmärksammade
under senare år. Samtidigt finns det flera exempel på hur privat upphandling
åsidosatt grundläggande löne- och anställningsvillkor på arbetsmarknaden.
Erfarenheterna visar att bland annat kommunala beslut om krav på kollektivavtal i offentlig upphandling inte har varit hållbara i juridiska processer
som moderata kommunalpolitiker satt igång. Det framstår också som om
kunskapen om de fackliga principerna i de här sammanhangen är bristfällig.
I Västsverige förefaller försäkrings- och miljökrav i offentlig upphandling
vara allmänt accepterade. Detta är emellertid inte fallet beträffande de sociala dimensioner som rimligtvis också är giltiga vid tjänsteupphandling.
Lagen om offentlig upphandling ger i princip inte stöd för något annat än
otvetydiga ekonomiska hänsynstaganden. Detta förhållande innebär ofta
också att små- och medelstora företag har svårigheter att konkurrera om
större anbud. Ofta är det också svårt att främja lokal produktion av varor och
tjänster – t.ex. närproducerade varor – i upphandlingsverksamheten. Ur den
synpunkten kan nuvarande regler riskera att motverka lokal och regional utveckling.
Det borde emellertid vara möjligt för kommuner och landsting att i större
utsträckning göra det möjligt för lokala producenter och/eller leverantörer
att dra fördel av de värden som offentlig upphandling och inköp representerar för det lokala näringslivet.
I fråga om offentliga inköp är det inga hinder för stat, kommuner och
landsting/regioner att aktualisera grundläggande sociala krav. Det handlar
om att leverantörer ska respektera ILOs grundläggande konventioner, FNs
barnkonvention, arbetsmiljölagstiftning m.m. Att vara väldigt tydlig i fråga
om offentliga inköp i de här avseendena får sannolikt också en stor betydelse
för tjänsteupphandling. Den så kallade uppförandekod som Stockholms läns
landsting, region Skåne och västra götalandsregionen har utarbetat för sin del
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kan tjäna som en slags förebild, och utsträckas till fler områden och kommunerna.
Även om de fackliga perspektiven är tydliga finns det anledning att ständigt uppmärksamma dem, och främja ett regionalt och tvärfackligt arbete i
de här uppgifterna. Samtidigt blir det ett ofrånkomligt uppdrag för fackföreningsrörelsen att driva en svensk ratificering av relevanta ILO-konventioner
och rekommendationer.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att med förnyad kraft driva kravet på en svensk ratificering av ILOs konvention 94,
att kommuner och landsting/regioner förpliktar sig att respektera grundläggande sociala perspektiv i all offentlig upphandling och i fråga om inköp,
att stärka konkurrensen i offentlig upphandling och inköp genom att underlätta för lokala producenter/leverantörer av varor och tjänster att delta i
anbudsgivningar,
att aktualisera en översyn av lagen om offentlig upphandling i syfte att stärka
respekten för sociala perspektiv i all offentlig upphandling och inköpsverksamhet samt
att inom ramen för de tvärfackliga uppdragen främja dels informations- och
bildningsverksamhet dels regionalt tvärfackligt arbete i de här uppgifterna.

17.24
ILOs konvention 94
Byggettan, Stockholm
ILOs konvention 94 behandlar upphandlingsregler som föreskriver att man
vid offentlig upphandling formulerar upphandlingsreglementen så att företag ska följa landets kollektivavtalsregler samt gällande arbetsmarknadslagar.
Konventionen avser att skapa konkurrensneutralitet samt att ”ordning
och reda” ska råda på arbetsplatserna, vilken också har ratificerats av de flesta
av våra grannländer. Eftersom den offentliga upphandlingen årligen uppgår
till ofantliga summor är det desto viktigare att den inte blir kontraproduktiv
för skattebetalarna. Ett växande problem i vår omvärld är den starkt växande
och grå sektorn, som har en tendens att konkurrera ut väl fungerande företag. Problemet med den gråa sektorn finns även i Sverige och den ges troligen
möjlighet att bli än större med exempelvis kommuners fastställande av nya
upphandlingsreglementen, där uppdraget till tjänstemännen lyder ”upphandling till lägsta pris”. För att stärka våra kollektivavtalsvärden har bl.a.
tjänstedirektivet tillkommit, det bör efterföljas av att Sverige ratificerar ILOs
konvention 94.
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Vi föreslår att LO verkar för
att Sverige ratificerar ILOs konvention 94 och därmed stärka både kollektivavtalens värde samt konkurrensneutralitet mellan företagen.

17.25
Fler måste få chansen att verka för etisk upphandling!
Vilken roll har facken att följa upp?
Kommunalarbetareförbundet
Bakgrund
LO och medlemsförbunden kan med stolthet se tillbaka på ett hundraårigt
samarbete med fackliga organisationer världen över. Svenska förbund är aktiva och uppskattade medlemmar i de tio globala fackliga federationerna och
i IFS (f d FFI), där vi utvecklar och prövar nya vägar för att öka den globala
fackliga styrkan, skydda mänskliga rättigheter och förbättra villkoren för jordens arbetande befolkning. Vi sluter globala avtal, vi är med och bygger fackliga organisationer i form av utvecklingsprojekt. Ett sätt, som vi både kan och
bör utveckla mer, är att påverka var och hur stat, landsting och kommuner
handlar upp varor. Årligen handlar det om flera hundra miljarder kronor.
Detta har vi arbetat med huvudsakligen på central nivå i förbunden. Kommunal anser nu att LO och LO-förbunden även ska engagera medlemmarna
lokalt för att sociala och etiska krav ska ställas vid all offentlig upphandling
och att uppföljningen ska bli bättre.
Tidigare LO-kongresser har stött motioner från Kommunal om etiska
och sociala krav vid upphandling samt att LO ska verka för att Sverige ratificerar ILOs konvention nr 94. Socialdemokratiska partikongressen 2005 beslutade att Sverige ska ratificera ILOs konvention nr 94, men regeringsskiftet
kom emellan innan ratificeringen var genomförd. Ledamöterna i den svenska
ILO-kommittén har rekommenderat regeringen att ratificera konventionen
men den borgerliga regeringen har ännu inte agerat. Detta krav ska LO och
LO-förbunden givetvis fortsätta att driva.
Inom Kommunal är många medlemmar engagerade för att kommuner
och landsting ska göra etiska upphandlingar. Svenska skattepengar ska absolut inte hamna hos företag där barn arbetar, som har livsfarlig arbetsmiljö
och obefintlig eller dålig skyddsutrusning, där lönen är så låg att det inte går
att leva på den, där det är förbjudet att organisera sig fackligt; i princip det
som ILOs konvention nr 94 kräver.
Detta ska även gälla vid upphandling av tjänster i Sverige.
Vad gör vi redan nu?
LO, Handels, Kommunal och fem TCO-förbund är de fackliga medlemmarna i Föreningen Rättvisemärkt, där 32 organisationer är medlemmar. Intresset för att handla rättvisemärkta varor ökar och 2006 ökade försäljningen
med 60 procent.
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Kommunal och andra offentligfack träffar regelbundet olika grupperingar
och nätverk, t.ex. Rena Kläder, Rättvisemärkt, Fair Trade Center. De företrädare vi träffar är kunniga, mycket engagerade och ofta ganska unga. Detta
intresse och engagemang finns givetvis inte bara inom offentligfacken.
Exempelvis är Handels och IF Metall medlemmar i Rena Kläder.
Huvudsakligen jobbar vi med detta på central nivå, men flera borde få
vara med i detta arbete. Om vi inom LO-familjen samverkade lokalt och tillsammans med olika nätverk skulle vi både kunna engagera många fler medlemmar för en viktig sak och åstadkomma resultat så att inte bara kommuner
och landsting gör etiska upphandlingar utan också att företag på orten tänker
etiskt t.ex. när de köper in komponenter till sin tillverkning. Gotland är ett
sådant exempel där fack och nätverk samarbetat.
Under 2006 drev bl.a. nätverket Rena Kläder kampanjen Mina Skattepengar. Målet för kampanjen var att säkerställa att skattepengar inte går till
verksamhet som kränker mänskliga och fackliga rättigheter. Den av SIDA
stödda organisationen SwedWatch kom i mars 2007 med rapporten Vita
rockar och vassa saxar. Den avslöjade att tillverkningen av sjukhuskläder och
enkla kirurgiska instrument till den svenska sjukvården sker under oacceptabla förhållanden. Bakom rapporten stod också Fair Trade Center och Rena
Kläder. Ett tv-program om rapporten blev mycket uppmärksammat och troligen påskyndade det arbetet i en gemensam arbetsgrupp i landstingen i
Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Arbetsgruppen hade i uppdrag att
se över möjligheterna att ställa sociala krav vid upphandling och komma
med förslag till politikerna på en uppförandekod.
Sedan ett par år driver Föreningen Rättvisemärkt konceptet Fair Trade
City, en diplomering av städer som engagerar sig för etisk konsumtion.
Malmö, Munkfors, Norrköping, Lund och Örebro var diplomerade i november 2007.
Under hösten 2007 arrangerade Sveriges Kommuner och Landsting interna utbildningar om miljö- och etiska krav vid offentlig upphandling. Där
togs bl.a. upp frågan om huruvida det är möjligt att ställa krav som rör arbetares villkor i andra länder och om Fair Trade City är förenligt med kommunallagen.
Följa upp
Det är en sak att ställa krav – en helt annan sak att följa upp och utvärdera.
Hittills har det ofta varit privata revisionsbyråer som använts. Problemet
med dessa är att fackliga organisationer inte är delaktiga samt att de inte offentliggör sina rapporter. Erfarenheten visar tyvärr att de inte haft någon avgörande framgång eller påverkan när det gäller t.ex. rätten att organisera sig
eller förbud mot diskriminering.
I Norge och Danmark samarbetar arbetslivets olika aktörer för att utveckla metoder och verktyg för att hantera globaliseringens utmaningar och möjligheter när det gäller handel. I Norge finns sedan sju år tillbaka ett gemen-
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samt initiativ för arbetslivets olika aktörer – Initiativ för Etisk Handel Norge
(ETI-N) för fackföreningar, företag, kommuner/landsting och organisationer. Initiativet bygger på en motsvarighet i Storbritannien där stora internationella aktörer så som ITGLWF, ITUC, IUF och TUC är med men också
stora företag och organisationer.
Genom ETI-N finns nu ett forum för att utveckla metoder och verktyg
för att hantera globaliseringens utmaningar och möjligheter när det gäller
handel. Med ETI-N som inspirationskälla planeras ett ETI Danmark, även
där med danska fackföreningar och företag som medlemmar.
LO och LO-förbunden bör diskutera och utreda denna oerhört viktiga aspekt. Hur skulle ett eventuellt forum för erfarenhetsutbyte för statliga upphandlare, kommuner, landsting och privata företag och fackliga organisationer kunna byggas upp i Sverige? Ett forum där vi kan diskutera hur vi skulle
kunna få till stånd en mer hållbar och etisk handel. Vilken roll ska vi som
fackliga organisationer ha när det gäller att följa upp etiska regler. Vilket ansvar har vi? Inget förbund klarar detta ensam men samtidigt kommer krav på
att fackförbund ska vara garanten för att produkter är schysst tillverkade. Då
bör vi ha ett svar på det.
Ökat intresse bör mötas med ökat lokalt arbete
Tillsammans skulle LO-förbunden och LO lokalt kunna bli en mycket stark
kraft för att människor som arbetar i företag långt borta men som levererar
produkter till Sverige får bättre villkor. Inom Kommunal märker vi ett tydligt ökat intresse bland medlemmar och våra lokalorganisationer för att på
detta konkreta och handgripliga sätt vara med och förbättra tillvaron för arbetstagare i ofta mycket fattiga länder. Vi är övertygade om att det engagemanget och intresset finns hos många. Det gäller bara att de får chansen att
vara med och jobba för det. Då måste vi få till stånd ett lokalt arbete och för
det kan det behövas en handledning med goda exempel, med rekommendationer från SKL om vad man får göra och inte får göra, troligen en ”verktygslåda”, av något slag.
Så kan LO och LO-förbunden tydligare visa att flera än förbundens internationella enheter involveras i arbetet för en bättre värld. Just att verka
för etisk upphandling skulle kunna ge många en chans att engagera sig. I
kommuner kan aktiviteter för etisk konsumtion och upphandling samordnas
så att flera förbund deltar och att man bjuder in olika grupper som är intresserade, t.ex. LO och engagerade förbund skulle därmed kunna bli en tydlig
bärare av våra grundläggande fackliga värderingar som ligger bakom etisk
konsumtion.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO fortsätter att verka för att ILO 94 ratificeras,
att uttala som sin mening att lokalt arbete med etisk upphandling är en prioriterad uppgift,
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att LO tar fram ett verktyg för det lokala arbetet med etisk upphandling
samt
att LO utreder vilken roll och vilket ansvar svenska fackliga organisationer
ska ha när det gäller att följa upp hur stat, kommuner, landsting och privata företag följer etiska regler samt ett eventuellt forum för erfarenhetsutbyte där relevanta aktörer kan diskutera hur man kan få till stånd en
mer hållbar och etisk handel.

17.26
Inför undantag från regler kring konkurrensutsättning
Handelsanställdas förbund avd 20, Stockholm
Den lagstiftning kring konkurrensutsättning av olika verksamheter som finns
i EU och svensk lagstiftningen fyller en viktig funktion men bör kontinuerligt
ses över. Sverige har givetvis implementerat denna lagstiftning på ett ambitiöst sätt.
Vid upphandling av tjänster är risken stor att det endast blir priset som
avgör vem som ska erhålla uppdraget eftersom det i en upphandlarsituation
är betydligt svårare att bedöma kvalitet än att bara se till priset. Detta kan få
stora konsekvenser, särskilt när det gäller sjukvårdstjänster.
När det gäller olika sjukvårdsaktiviteter finns det dock enligt EUs regelverk möjlighet att göra undantag för dessa speciella verksamheter. I de flesta
andra EU-länderna har lagstiftarna utnyttjat denna möjlighet och undantagit
sjukvårdstjänster för denna konkurrensutsättning. Men inte i Sverige. Ännu.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att upphandlingsförordningen om konkurrensutsättning ändras så att sjukvårds- och sociala tjänster kan undantas från denna förordning samt
att detta undantag kan beslutas av respektive sjukvårdshuvudman.

Utlåtande
Motionerna 17.23–17.26
17.23
att med förnyad kraft driva kravet på en svensk ratificering av ILOs konvention 94,
att kommuner och landsting/regioner förpliktar sig att respektera grundläggande
sociala perspektiv i all offentlig upphandling och i fråga om inköp,
att stärka konkurrensen i offentlig upphandling och inköp genom att underlätta för
lokala producenter/leverantörer av varor och tjänster att delta i anbudsgivningar,
att aktualisera en översyn av lagen om offentlig upphandling i syfte att stärka respekten
för sociala perspektiv i all offentlig upphandling och inköpsverksamhet samt
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att inom ramen för de tvärfackliga uppdragen främja dels informations- och bildningsverksamhet dels regionalt tvärfackligt arbete i de här uppgifterna.

17.24
att Sverige ratificerar ILOs konvention 94 och därmed stärka både kollektivavtalens
värde samt konkurrensneutralitet mellan företagen.

17.25
att LO fortsätter att verka för att ILO 94 ratificeras,
att uttala som sin mening att lokalt arbete med etisk upphandling är en prioriterad
uppgift,
att LO tar fram ett verktyg för det lokala arbetet med etisk upphandling samt
att LO utreder vilken roll och vilket ansvar svenska fackliga organisationer ska ha när
det gäller att följa upp hur stat, kommuner, landsting och privata företag följer
etiska regler samt ett eventuellt forum för erfarenhetsutbyte där relevanta aktörer kan diskutera hur man kan få till stånd en mer hållbar och etisk handel.

17.26
att upphandlingsförordningen om konkurrensutsättning ändras så att sjukvårdsoch sociala tjänster kan undantas från denna förordning samt
att detta undantag kan beslutas av respektive sjukvårdshuvudman.
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 den 1 januari 2008 då den gamla lagen om offentlig
upphandling ersattes av två nya lagar. Reglerna baserar sig i stor utsträckning på EG-rättten och de två EG-direktiv som finns om offentlig upphandling. Regeringen tar i förarbetena till de nya lagarna inte ställning till hur man ser på önskvärdheten av att
upphandlare ställer sociala villkor men säger att reglerna ger upphandlaren ”stora möjligheter att fastställa kontraktsvillkor av social karaktär”. Regeringen har lovat återkomma till frågan och bland annat överväga om det bör införas en skyldighet att ta sådana
hänsyn när lagstiftningsarbetet nu fortsätter.
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.
LOs styrelse 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
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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 tilllåtet 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 så att
en effektiv konkurrens verkligen uppnås.
LO-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 EG-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 varuupphandling 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 offentlig-facken 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. Dessutom bör detta vara en
viktig fråga för facklig-politisk samverkan. LO och partiet måste arbeta lokalt och regionalt i alla kommuner och landsting för att ställa krav på goda arbets- och anställningsvillkor i den offentliga upphandlingen.
LO har som motionärerna nämner sedan länge krävt att Sverige i likhet med nio andra
EU-länder, i hela världen 59 länder, 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. Under vintern eller våren 2008 kommer EGdomstolen att avgöra ett mål där man sannolikt kommer att ta ställning till om konventionen är i överensstämmelse med EG-rätten. Domen i Laval-målet 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 de första att-satserna i motionerna 17.23, 17.24 och 17.25 framförs krav att LO ska verka för en svensk ratificering av ILOs konvention nr. 94 och att stärka det sociala perspektivet i den offentliga upphandlingen. ILOs konvention nr 94 har till syfte att motverka
social dumpning. Konventionen innehåller ett krav att den som lägger anbud i samband
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med offentlig upphandling ska tillämpa löner och anställningsvillkor som inte är sämre
än vad som gäller generellt för yrket eller branschen i den region där arbetet utförs. Sedan
lång tid har LO ställt krav om att Sverige ska ratificera denna ILO-konvention – men tyvärr
utan framgång. Frågan om en svensk ratificering har också 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. LOs styrelse har
avvisat denna invändning bland annat med tanke på att nio EU-länder redan är bundna av
konventionen. Den statligt tillsatta Upphandlingskommittén år 2004, som behandlade
frågan om hur EU-direktiv skulle implementeras i svensk lagstiftning fick tilläggsdirektiv
om att också behandla frågan om förenligheten mellan EUs regler och ILOs konvention nr.
94. 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 ratificeras 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 ratificering. 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. LO har också genom sin representation i
ILOs styrelse medverkat till att konvention nr. 94 kommer upp till särskild behandling i
Applikationskommittén vid ILOs Arbetskonferens 2008. Mot denna bakgrund och det
tidigare anförda anser LOs styrelse att motionerna bör bifallas.
I motion 17.25 andra–fjärde att-satserna och 17.23 femte att-satsen behandlar etisk
upphandling och tvärfackligt arbete. LO föreslås utreda och ta fram verktyg för detta arbete, men också att uttala att etisk upphandling är viktig. Etisk upphandling gränsar till
vad som också brukar benämnas CSR – Corporate Social Responsibility. CSR brukar i den
svenska debatten beteckna företagens sociala ansvar. LOs styrelse anser att arbetet med
CSR är ett viktigt område inom den offentliga upphandlingen som bör utvecklas ytterligare. Detta innebär dock inte att LO, utan tydlig uppmaning från medlemsförbunden, bör utveckla verktyg för det lokala arbetet och särskilt utreda, som särskilt forum, vilka
instrument som bör ligga till grund för etisk upphandling. Beträffande tvärfackligt arbete
föreslår motionärerna att kongressen beslutar att inom ramen för de tvärfackliga uppdragen främja dels informations- och bildningsverksamhet dels regionalt tvärfackligt arbete
för offentlig upphandling. LOs styrelse menar, mot bakgrund av rådande ekonomiska ramar och organisationen, att detta arbete bör ligga på förbunden, men samtidigt kan LO,
på tydligt uppdrag av förbunden, bidra till det tvärfackliga arbetet. Motionen bör således
anses besvarad vad avser prioriterandet av etisk upphandling inom ramen för den offentliga upphandlingen liksom beträffande tvärfackligt arbete.
Motionen 17.26 behandlar konkurrensutsättning av sjukvårds- och sociala tjänster.
Dessa tjänster är i viss mån redan konkurrensutsatta inom ramen för gemenskapsrätten.
LOs styrelse tror inte att svaren på de utmaningar konkurrensen medför i dessa sektorer
är att undanta dessa från konkurrens. LO måste istället aktivt delta i det gemenskapsrättsliga arbetet under vilka dessa tjänster konkurrensutsätts. Det ska i sammanhanget
nämnas att LO under hösten 2007 aktivt påverkat ett utkast till direktiv beträffande fri rör-
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lighet för hälsovårdstjänster som utarbetats inom europeiska kommissionen. Efter aktivt
påverkansarbete av bland annat LO återkallades förslaget för att omarbetas i syfte att ta
större hänsyn till sjukvårdssystemens uppbyggnad i medlemsstaterna. På samma sätt
måste LO och förbunden påverka gemenskapsrätten när det gäller villkoren för upphandling av sjukvårds- och sociala tjänster. LOs styrelse delar motionärernas uppfattning att
kvalitet är viktigare än lägsta pris och hänvisar i detta avseende till det som anförts ovan.
LOs styrelse kan inte stödja förslaget att undantag ska beslutas av respektive sjukvårdshuvudman. Motionerna bör därför avslås.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 17.23 första–fjärde att-satserna, 17.24 och 17.25 första att-satsen,
att anse motion 17.23 femte att-satsen och 17.25 andra–fjärde att-satserna besvarade samt
att avslå motion 17.26.

Debatt
I debatten deltog
Claes-Mikael Jonsson, LO

Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtanden,
– Riktlinjerna Generell välfärdspolitik andra att-satsen samt
– LO – Förbund i samverkan, sidan 81, tredje att-satsen.
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtanden,
att anta Riktlinjerna Generell välfärdspolitik andra att-satsen samt
att anta LO – Förbund i samverkan, sidan 81, tredje att-satsen.
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Arbetstidsfrågor
Riktlinjer: Arbetstidsfrågor, sid 34–35 andra att-satsen
Motionerna 17.27–17.29
17.27
Kortare arbetstid
Transportarbetareförbundet avd 26, Luleå
Arbetstidslagen (SFS) 1982:673 innehåller bestämmelser om arbetstidens
längd och förläggning och är dispositiv, vilket ger de centrala parterna på arbetsmarknaden rätt att genom kollektivavtal komma överens om avvikelser
från lagens bestämmelser.
Många avtal om kortare arbetstid tecknas varje år i Sverige. Detta visar
att parterna i flera branscher är överens om att arbetstiden är för lång och
prioriterar den frågan i sina avtal. Vi anser att det nu är dags att lagstifta, om
kortare arbetstid ska kunna bli verklighet för hela LO-kollektivet.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO arbetar för att få till stånd lagstadgad 35-timmars arbetsvecka.

17.28
Sex veckors semester
Handelsanställdas förbund avd 10, Trollhättan
Arbetet ute på våra arbetsplatser blir bara tyngre och tyngre. Mycket beroende på nedskärningar och omorganisationer som varit de senaste åren. Allt
handlar om att tjäna mer pengar och producera mer! Vi som anställda känner oss mer och mer utarbetade och undrar hur man ska orka ända till 65 års
ålder. Att ha fyra veckor semester på sommaren och endast ha en vecka kvar
att kunna använda under resten av året är alldeles för lite för att hinna vila
ut mellan varven. Detta medför att många blir sjukskrivna helt i onödan.
Med sex veckor semester per år är vi säkra på att fler kommer att orka
arbeta fram till pensionsåldern. Kanske även utan längre sjukskrivningar på
vägen!
Vi föreslår att LO får i uppdrag
att kraftigt verka för att ändra lagstiftningen så att vi får sex veckors semester.
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17.29
Begränsa antalet arbetsdagar/vecka för deltidsanställda
Handelsanställdas förbund avd 10, Trollhättan
Många vill inte jobba deltid, men några har valt det frivilligt. Många gånger
för att man vill vara hemma mera med barnen. Då behöver barnen inte gå så
många dagar på dagis eller fritids. Man hinner även med allting runt omkring, småbarnstiden går så fort ändå.
När sedan arbetsgivaren schemalägger arbetstiden så att man ändå får
jobba lika många dagar/vecka som om man jobbade heltid, försvinner idén
med frivilligt deltidsarbete. Har man dessutom långt att åka till och från arbetet, blir det många mil och mycket åkande i onödan.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att antalet arbetsdagar/vecka ska följa sysselsättningsgraden.

Utlåtande
Motionerna 17.27–17.29
17.27
att LO arbetar för att få till stånd lagstadgad 35-timmars arbetsvecka.
17.28
att kraftigt verka för att ändra lagstiftningen så att vi får sex veckors semester.
17.29
att antalet arbetsdagar/vecka ska följa sysselsättningsgraden.
Den ekonomiska välfärden avgörs av två saker; arbetsmängd och produktivitet. Det vill
säga, hur mycket vi arbetar och vilket värde vårt arbete skapar. Det är detta vi kallar tillväxt. Den samlade välfärden innehåller däremot en mängd olika saker. Bland annat värderas ledigheten högt. Det är viktigt med fritid för att kunna umgås med sina barn, vänner
och släktingar. Men det är också viktigt att hinna med kultur, motion och andra aktiviteter
för att må bra. Det ligger alltså 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 välmående.
Men valet mellan kortare arbetstid eller ökad semester 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 standarden blivit högre och arbetstiden kortare. Under de senaste sextio åren har arbetstiden förkortats ett 20-tal gånger genom längre semester, ökad föräldraledighet, lägre pensionsålder, kortare veckoarbetstid, och så vidare Den fackliga kampen
kommer alltid att handla om fördelningen av samhällets ökade tillväxt i reala löner och kor-
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tare arbetstid. Det är alltså en fråga om hur produktivitetsökningen fördelas. När det gäller
arbetstiden är LOs långsiktiga mål 30 timmars arbetsvecka för alla anställda.
Alla förkortningar av arbetstiden har genomförts efter krav från fackföreningsrörelsen.
En arbetstidsförkortning eller ökning av semestern måste alltid betalas på något sätt. En
förkortning av arbetstiden med exempelvis två timmar i veckan motsvarar fem procentenheter 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 och därmed få en ännu svagare reallöneutveckling för att betala en oförändrad offentlig service.
Slutsatsen av detta är inte att arbetstidsförkortningar eller ökad semester 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.
Kraven i motion 17.27 på 35-timmars arbetsvecka går i samma riktning som besluten
vid tidigare LO-kongresser. Sammanfattningsvis ser dock styrelsen problem med att inom
överskådlig tid förkorta arbetstiden med 5 timmar. Snarare syns ett behov av att öka produktionen för att täcka de gemensamma behoven.
Flera förbund har och kommer sannolikt under kommande avtalsrörelser att på andra
sätt förkorta arbetstiden genom kollektivavtal. Problemet är således inte den långsiktiga
målsättningen utan hur och i vilken takt det är möjligt att nå dit, i steg som är möjliga utifrån de begränsningar som andra behov sätter.
Motion 17.28 innehåller krav om lagstiftning på sex veckors semester för alla. LOs styrelse anser att en lagstiftad rätt till ökad betald ledighet väl svarar mot övriga och tidigare
krav i arbetstidsfrågan. Detta måste emellertid ses på längre sikt.
I motion 17.29 hemställer motionären om att kongressen beslutar om att antalet arbetsdagar för deltidsanställda per vecka ska följa sysselsättningsgraden. I flera av förbundens kollektivavtal har avtalats om olika regler för villkoren för förläggning av
arbetstiden för deltidsanställda. Betingelserna för deltidsanställningarna är dels beroende av arbetsgivarens behov av arbetskraft men också beroende av anledningen till varför
den anställde valt att arbeta deltid. För en del handlar det om att anpassa schemat efter
dagistider, medan det för andra kan vara att få en ledig dag i veckan för annan verksamhet. Det är viktigt att skapa regler i kollektivavtalen som i möjligaste mån tillgodoser de
anställdas möjligheter att påverka förläggningen av arbetstiderna.
Att som motionären föreslår införa en regel som begränsar utrymmet för anpassningar
för den enskildes förutsättningar vore att skapa ett system som begränsar möjligheten till
individuella anpassningar.

LOs styrelse föreslår att kongressen beslutar
att anse motionerna 17.27 och 17.28 besvarade samt
att avslå motion 17.29.
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Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtande samt
– Riktlinjerna Arbetstidsfrågor, sidorna 34–35, andra att-satsen inkl. ändring från utskottsarbetet.
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande samt
att anta Riktlinjerna Arbetstidsfrågor, sidorna 34–35, andra att-satsen inkl.
ändring från utskottsarbetet.
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Heltid-deltid
Riktlinjer: Arbetstidsfrågor, sid 34–35 första att-satsen
Motionerna 17.30–17.33
17.30
Heltid åt alla som vill
Handelsanställdas förbund avd 10, Trollhättan
Heltid måste bli en rättighet till alla som vill ha det. Det är alla människors
rätt att kunna försörja sig på sin lön utan att vara beroende av andra, t.ex.
make, sambo eller bidrag. I dagens samhälle klarar sig inte en deltidsanställd
på sin lön utan det blir ett ständigt jagande på mertid. Man lever på andras
olycka. Så ska det inte behöva vara anser vi. Allra helst nu med ändrade regler i a-kassan. Som deltidsanställd är det inte säkert att man ens kommer upp
i kvalifikationerna för a-kassan.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet.

17.31
Möjlighet för alla att jobba heltid
Kommunal Östergötland
Alla människor ska kunna leva på sin inkomst oavsett ålder, kön eller yrke.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO arbetar för att alla som önskar arbeta heltid ska ha möjlighet att göra
det.

17.32
Heltid en rättighet – deltid en möjlighet
Handelsanställdas förbund avd 14, Skövde
I Handels har vi många som är deltidsarbetslösa och idag beroende av ersättning från a-kassan. Detta beror till största delen på att arbetsgivarna ej erbjuder heltidstjänster, inte på att våra medlemmar inte vill arbeta. I och med de
borgerliga partiernas beslut om en 75-dagars gräns vid deltidsmarkering
kommer många att bli tvungna att säga upp sig från sina deltidstjänster eller
få så pass sänkt inkomst att det är omöjligt för dem att klara sig i vardagen.
Inom Handels yrkesgrupper är ett av de största problemen att rätt till heltid
ej existerar.
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Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för att heltid åt alla lagstadgas samt
att alla LO-förbund engagerar sig i debatten och tar strid för heltidstjänsterna.

17.33
Heltid – en jämställdhetsfråga
Handelsanställdas förbund avd 10, Trollhättan
Tittar man på våra arbetsplatser idag så finns det en mängd deltidsanställda. Framför allt inom vård, skola, omsorg och serviceområdet. Där de anställda är kvinnor som har 20–30 timmar/vecka. Några få förunnat har
heltider inom dessa områden. Finns det män på dessa arbetsplatser har de
i regel heltider! Varför ska man inom dessa kvinnodominerade yrkesområden behöva ha så mycket deltidsanställningar? Kan inte kvinnor jobba
heltid?
Varför har man inte det inom industrin? Idag har industrins skiftgång
”öppettider” som inom handeln och ändå kan man ha heltider. För att komma tillrätta med detta måste man lagstifta om att heltid är en rättighet för
alla och på alla arbetsplatser!
Vi föreslår att kongressen beslutar
att kraftigt verka för allas rätt till heltid.

Utlåtande
Motionerna 17.30–17.33 samt 13.11 första att-satsen
17.30
att heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet.
17.31
att LO arbetar för att alla som önskar arbeta heltid ska ha möjlighet att göra det.
17.32
att LO verkar för att heltid åt alla lagstadgas samt
att alla LO-förbund engagerar sig i debatten och tar strid för heltidstjänsterna.
17.33
att kraftigt verka för allas rätt till heltid.
13.11 första att-satsen
att man driver rätten till heltid och att deltid är en möjlighet.
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Det ofrivilliga deltidsarbetet är ett stort problem på dagens arbetsmarknad. Skillnader i
förekomsten av deltider – ofta ofrivilliga – mellan olika sektorer visar att det i hög grad är
såväl en köns- som klassfråga.
Denna skillnad beror i hög grad på att kvinnor har haft huvudansvaret för hem och
barn. Deltidsanställningar har blivit mycket vanliga i kvinnodominerade LO-yrken även för
kvinnor utan små barn. Även i de fall då deltidsarbetet formellt är frivilligt innebär det att
kvinnor får betala ett högt pris, i form av lägre löner och pensioner samt sämre anställningsvillkor i övrigt, jämfört med män.
Eftersom det dessutom är omöjligt att försörja sig på en deltidslön så blir deltidsanställda beroende av eventuella mertidstimmar – något som minskar möjligheten att planera såväl arbets-, fritids- som familjeliv. Det ofrivilliga deltidsarbetet innebär också att
kvinnor generellt sett har sämre möjligheter än män till ekonomiskt oberoende och möjlighet att själva välja hur de vill leva sina liv. På sikt är dessa anställningsförhållanden förödande för samhället.
LOs styrelse är överens med motionärerna i motionerna 17.30–17.33 samt 13.11 första
att-satsen om att heltidsarbete ska vara norm och att det måste till krafttag för att begränsa ofrivilliga deltidsanställningar. Det är en självklarhet att människor ska ha rätt till ett
arbete som det går att försörja sig på.
LOs krav är att grunden för alla anställningar ska vara tillsvidareanställningar på heltid. Det måste vara det normala och allt annat ska vara undantag. Vill arbetsgivaren göra
avsteg från det måste det finnas sakliga skäl såsom exempelvis om arbetstagaren önskar
något annat.
LOs styrelse anser att frågan om rätt till heltid i första hand bör hanteras när de gemensamma kraven inför den kommande avtalsrörelsen 2010 fastställs. Om detta inte blir
framgångsrikt måste förändringar uppnås genom en förändrad lagstiftning.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 17.30, 17.31, 17.32 andra att-satsen, 17.33 och 13.11 första attsatsen samt
att anse motion 17.32 första att-satsen besvarad.

Debatt
I debatten deltog
Gunn Bredstedt, Kommunal
Marie Lander, SEKO
Eva-Britt Dahl, Kommunal
Sandra Viktor, HRF
Magnus Jonsson, Kommunal
Håkan Löfgren, LO
Erland Olauson, styrelsen
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Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtande,
– Riktlinjerna Arbetstidsfrågor, sidorna 34–35, första att-satsen inklusive
ändringsförslag från utskottsarbetet,
– Sandra Viktors, HRF yrkande om tillläggsatt-sats till motion 17.31: att
LO verkar för att regeringen utreder möjligheten att utforma ekonomiska drivkrafter för arbetsgivare att erbjuda heltidsanställningar samt
– Mari Landers, SEKO yrkande om tilläggsatt-sats till motion 17.32: att
om vi inte får in rätt till heltid, möjlighet till deltid i det nya huvudavtalet
så ska LO driva frågan lagstiftningsvägen.
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande,
att avslå Sandra Viktors, HRF yrkande om tilläggsatt-sats till motion 17.31,
att avslå Mari Landers, SEKO yrkande om tilläggsatt-sats till motion 17.32
samt
att anta Riktlinjerna Arbetstidsfrågor, sidorna 34–35, första att-satsen inklusive ändringsförslag från utskottsarbetet,
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Öppethållande
Motionerna 17.34–17.35
17.34
Öppettider
Handelsanställdas förbund avd 28, Luleå
Rån och hot ökar hela tiden, inte minst till följd av de allt längre öppettiderna, om LOs medlemmar valde att inte handla i butiker eller bensinstationer
efter t.ex. klockan 21.00 så skulle det inte heller finnas ett behov att ha öppet senare, ännu mindre dygnet runt. Det är dyrt ekonomiskt för många arbetsgivare att konkurrera med sena öppettider, men det är ännu dyrare för
medlemmarnas hälsa.
Våra medlemmar får en dålig arbetsmiljö när de är otrygga på jobbet och
på väg till och från jobbet.
Det är inte nödvändigt med dessa öppettider, varken i en storstad eller i
en mindre kommun.
Det minsta våra medlemmar kan begära är att ha en trygg, trivsam arbetsplats och det kan vi påverka genom att styra öppethållandetiderna.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för reglerade öppethållandetider i butiker och bensinstationer
samt
att LO verkar för öppethållandetider till senast 21.00 i butiker.

17.35
Stängt röda dagar
Handelsanställdas förbund avd 10, Trollhättan och avd 14, Skövde
Öppettiderna i butiker idag är ett stort och svårlöst problem. Handlarna hävdar att de konkurrensmässigt måste ha öppet alla dagar och allt längre på
kvällarna, vilket har skapat ett behov hos kunderna av ständigt öppna butiker, som förut inte fanns. I längden påverkar detta även andra yrkesgrupper
då Handels medlemmar behöver barnomsorg, kollektivtrafik och andra
tjänster även dessa tider.
Öppettiderna tenderar även att urvattna våra svenska traditioner då
butiksanställda idag ej är garanterat lediga vid t.ex. jul eller påsk, tillfällen
då man tidigare visste att man kunde träffa nära och kära och fira enligt
sed.
På Handels kongress 2006 togs ett beslut om att verka för stängt i butiker
på påskdagen, midsommardagen, juldagen, nyårsdagen samt 1 maj.
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Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för stängt i butiker på påskdagen, midsommardagen, juldagen,
nyårsdagen och 1 maj samt
att alla LO-förbund ställer sig bakom Handels kongressbeslut och uppmanar
sina medlemmar att inte handla dessa dagar.

Utlåtande
Motionerna 17.34–17.35
17.34
att LO verkar för reglerade öppethållandetider i butiker och bensinstationer samt
att LO verkar för öppethållandetider till senast 21.00 i butiker.
17.35
att LO verkar för stängt i butiker på påskdagen, midsommardagen, juldagen, nyårsdagen och 1 maj samt
att alla LO-förbund ställer sig bakom Handels kongressbeslut och uppmanar sina
medlemmar att inte handla dessa dagar.

Motionären vill i motion 17.34 reglera öppettiderna i butiker och bensinstationer och
menar att det inte är nödvändigt att hålla öppet efter klockan 21.00. Som skäl anges
ökad risk för rån och hot, högre kostnader och negativ påverkan på de anställdas
hälsa.
LOs styrelse delar motionärens uppfattning om nackdelarna med sena öppettider. Det
är dock inte enkelt att lösa detta problem. Att skapa opinion mot att handla efter klockan
21.00 är svårt att organisera och ett bräckligt vapen för att skapa rimliga arbetsvillkor. En
generell lagregel mot sena öppettider är också tveksamt eftersom vissa butiker fyller ett
behov, bland annat servicebutiker, bensinstationer, jourapotek och kiosker. Att i lag dra
en gräns för vilka butiker som ska få vara öppna efter klockan 21.00 är sannolikt inte en
framkomlig väg. Ett alternativ är att berörda fackförbund via förändringar i kollektivavtalen reglerar öppettiderna.
LOs styrelse delar motionärens uppfattning i motion 17.35 om att öppettider på storhelger i många butiker innebär sociala problem för de anställda i butikerna. Det är ett
rimligt krav att verka för att butikerna hålls stängda under påskdagen, midsommardagen, juldagen, nyårsdagen samt 1 maj. LOs styrelse anser att detta bör ske genom
förändringar i kollektivavtalen och inte genom lagstiftning eller uppmaning om köpbojkott.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motionerna 17.34 andra att-satsen och 17.35 första att-satsen besvarade
samt
att avslå motionerna 17.34 första att-satsen och 17.35 andra att-satsen.
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Debatt
I debatten deltog
Maria Andersson-Nordström, Handels
Elisabeth Sandback, Handels
Håkan Löfgren, LO

Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtande,
– Maria Andersson-Nordströms, Handels yrkande om bifall över motion
17.34 första och andra att-satserna,
– Elisabeth Sandbacks, Handels yrkande om bifall över motion 17.35 första att-satsen samt
– Elisabeth Sandbacks, Handels ändringsyrkande på andra att-satsen med
tillägget: juldagen, nyårsdagen, påskdagen, midsommardagen och första
maj.
Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla styrelsens utlåtande över motion 17.34 första att-satsen.
Votering begärd av Maria Andersson-Nordström, Handels.
att bifalla styrelsens utlåtande över motion 17.35 första att-satsen.
Votering begärd av Elisabeth Sandback, Handels.
att avslå Elisabeth Sandbacks, Handels ändringsyrkande.
Votering begärdes av Thomas Andersson, Handels.
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande över motion 17.34 andra att-satsen samt
att i övrigt bifalla styrelsens förslag.
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Arbetsmiljö
Riktlinjer: Arbetsmiljö och Företagshälsovård, sid 35–36
Motionerna 17.36–17.41
17.36
Utvidgat upphandlingsansvar på arbetsmiljöområdet
Bygg 12:an, Göteborg, Handelsanställdas förbund avd 20, Stockholm och
avd 24, Göteborg, Industrifacket Metall avd 27, Östra Skaraborg och avd 28,
Västra Skaraborg och Kommunal Väst
Vår arbetsmiljölagstiftning bygger på ett mycket vidsträckt arbetsgivaransvar
när det gäller att förebygga ohälsa och olycksfall. Detta kräver goda förutsättningar för samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Pågående
strukturförändringar i svenskt arbetsliv gör det emellertid allt svårare att fullt
ut förverkliga dessa ambitioner. Arbetsvillkoren för allt fler LO-medlemmar
bestäms alltmer genom en eller annan form av upphandling. Tidigare egen
verksamhet läggs ut på entreprenad. En del av personalbehovet tillfredsställs
genom anlitande av bemanningsföretag eller enskilda uppdragstagare. Det
blir allt vanligare att anställda från flera företag är verksamma på samma arbetsplats, ofta enbart kortvarigt, och att arbetsgivarens arbetsmiljöansvar är
utspridd på flera händer. I personalintensiva verksamheter konkurrerar de
anbudsgivande företagen inte sällan med försämrad arbetsmiljö. Många arbetsgivare kan inte leva upp till sitt arbetsmiljöansvar beroende på att man
inte i realiteten har kontroll över förutsättningarna för arbetets bedrivande.
Utvecklingen i arbetslivet gör det nödvändigt att se över reglerna i AML
i syfte att åstadkomma en tydligare ansvarsfördelning på arbetsmiljöområdet
mellan anbudsgivare och anbudstagare såväl vid entreprenader som vid anlitande av bemanningsföretag. Framförallt handlar det om att tydliggöra och
utvidga beställaransvaret. Idag finns ett särskilt upphandlings- och samordningsansvar reglerat i AML 3 kap 7§ för byggnads- och anläggningsverksamhet. Att så skedde när lagen skrevs bottnade i att dessa branscher då var helt
dominerande på upphandlingsområdet. Idag, 30 år senare råder likartade
förhållanden på arbetsmarknaden som helhet. Därför är en översyn av regelverket på dessa områden nödvändig.
De nämnda förändringarna i arbetslivet gör det också nödvändigt att se över
den fackliga skyddsorganisationens verksamhet i syfte att stärka samverkan
över organisationsgränser på gemensamma arbetsställen med flera arbetsgivare.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO under den kommande kongressperioden tillsätter en utredning som
tar fram förslag på hur regleringen i AML av arbetsgivaransvaret och
samverkansformerna på arbetsmiljöområdet kan utvecklas i samband
med upphandling och bemanning samt
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att LO under kommande kongressperiod tar initiativ till en förbundsgemensam utredning om hur bättre tvärfackliga samverkansformer kan utvecklas på arbetsmiljöområdet i samband med upphandling och bemanning.

17.37
Starkare arbetsmiljöavtal
Bygg 12:an, Göteborg, Handelsanställdas förbund avd 24, Göteborg,
Industrifacket Metall avd 27, Östra Skaraborg och avd 28, Västra Skaraborg,
Kommunal Väst och Transportarbetareförbundet avd 3, Göteborg,
Säkrandet av en god arbetsmiljö i Sverige bygger mest på ett vidsträckt arbetsgivaransvar i kombination med myndighetsföreskrifter och myndighetstillsyn genom Arbetsmiljöverket. Parterna har en närmast kompletterande
roll, som förutsätts uppfyllas i form av samverkan. Detta system har under
en följd av år utsatts för påfrestningar beroende på strukturförändringarna i
näringslivet. En ökad andel mindre företag och arbetsplatser, ökad tillämpning av entreprenader och ökad andel lösa anställningsförhållanden, leder till
att arbetsgivaransvaret blir mer och mer splittrat. Samtidigt försvåras såväl
myndighetstillsyn som samverkan arbetsgivare/arbetstagare.
Den fackliga bevakningen av arbetsmiljöfrågorna står redan av dessa skäl
inför svåra utmaningar. Därtill kommer den borgerliga regeringens politik
för att, som man säger, ”minska byråkratin”. När man här talar om att ”lätta
på företagens regelbörda” är det inte minst arbetsmiljöområdet man är ute
efter. Nedskärningen av Arbetsmiljöverkets resurser, som både påverkar arbetet med föreskrifter och tillsynen, är ett uttryck för en medveten politik
för avreglering på arbetsmiljöområdet. Man är också ute efter att försvaga
den fackliga organisationens viktigaste redskap när det gäller arbetsmiljöbevakningen av småföretagen och stora delar av servicesektorn, de regionala
skyddsombuden.
Stora revor är alltså på väg att rivas upp i det system för bättre arbetsmiljö
som byggts upp i Sverige. Det är nödvändigt för fackföreningsrörelsen att
formulera en samlad motstrategi mot denna utveckling. En viktig beståndsdel i denna strategi måste vara att som motvikt mot den försvagade myndighetsbevakningen stärka avtalsregleringen av arbetsmiljön, framför allt då på
det förebyggande området – SAM, rehabilitering, företagshälsovård, utbildning av skyddsombud m.m. Avtal har också den fördelen jämfört med lagar
att tillsyn och efterlevnad kan backas upp av tiotusentals fackliga företrädare, tvisteförhandlingar och i sista hand skadeståndsmål i Arbetsdomstolen, i
stället för att vara beroende av myndigheterna.
Men självklart finns också nackdelar och juridiska problem i förhållande
till arbetsmiljölagen (AML) och den reglering som sker via EU. Det är vidare
nödvändigt att säkra en sådan avtalsreglering på arbetsmiljöområdet, som garanterar likvärdiga rättigheter för alla LO-förbundens medlemmar. Det
krävs alltså ett samordnat agerande. Erfarenheterna av förbundsvis samord-
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ning av arbetsmiljöavtal, som prövades i avtalsrörelsen 2004, är inte helt igenom positiva. Arbetsgivarna bjuder hårt motstånd på detta område, som ju
i realiteten handlar om deras fria arbetsledningsrätt.
Vi föreslår att LO får i uppdrag
att under den kommande kongressperioden genomföra en förbundsgemensam utredning om förutsättningar och strategier för en ökad avtalsreglering på arbetsmiljöområdet.

17.38
Ändring i AML – inte lika inför lagen
Kommunal Stockholms län
Det är inte sant! Arbetstagare är inte lika inför lagen. Allt beror på hur man
som arbetstagare är anställd. Arbetsmiljölagen gör skillnad på vilken arbetsgivare man har.
Det kan inte vara riktigt klokt. Det kan inte vara rätt att bara för att man
är anställd direkt av en arbetsgivare och verkar i dennes hem, så ska inte arbetsmiljölagen gälla alla. Denna lag påverkar många av Kommunals medlemmar, personliga assistenter och nu även inom hushållsnära tjänster. De
fackliga organisationerna kan inte stillatigande medverka till att arbetstagare
inte ska behandlas lika inför lagen. Det måste bli en ändring i lagen, för detta
är inte riktigt klokt!
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO-kongressen bifaller yrkandet om en ändring av arbetsmiljölagen samt
att LO verkar fackligt och politiskt för att en ändring av arbetsmiljölagen
sker, så att alla arbetstagare har samma skydd även om arbetstagaren är
direkt anställd av arbetsgivaren i dennes hem.

17.39
Sanktionsmöjligheter inom arbetsmiljölagen (AML)
Industrifacket Metall avd 30, Bohuslän-Dal
Inom industrins många olika anläggningar med starkt automatiserade och
datoriserade processer står ofta stora värden och kontinuerlig drift med skiftarbete för en stor andel av produktionen. På många arbetsplatser är förhållandena i dag också pressade, och stora krav ställs på kunskaper och exakthet
i stressande situationer. Arbetsbelastningen är ofta hög och organisationerna
”slimmade” med få möjligheter för arbetstagaren att ”växla ned”.
Det bör i AMLs arsenal därför införas en möjlighet/ett alternativ till dagens skyddsombudsstopp.
Då ett stopp av en pågående process i många fall kan innebära en större
ansträngning/risk för de berörda, är detta alternativ många gånger inte gång-

498

ARBETSLIV OCH PRODUKTIVITET

bart. En alternativ åtgärd skulle i sådana fall kunna vara att skyddsombudet
i sin roll bemyndigades med en möjlighet att beordra in de personella resurser som krävs för att säkerställa en pågående process. Vidtagna åtgärder kan
sedan prövas i efterhand på samma sätt som dagens skyddsombudsstopp.
Vi föreslår att LO verkar för
att en ytterligare sanktionsmöjlighet införs i AML.

17.40
Kamratstöd – en viktig facklig fråga
Livsmedelsarbetareförbundet avd 4, Stockholm och Elektrikerförbundet avd 1,
Stockholm
I ett välorganiserat välfärdssamhälle finns ett socialt trygghetsnät som är till
för att människor som kommer i nöd ska få hjälp. Den som enligt lagstiftarnas tanke borde stå i första ledet riskerar istället att utsättas för byråkrati med
paragrafer och myndighetsutövande. Men det är dessutom ett myndighetsutövande som inte drabbar alla lika. Arbetslösa och invandrare är exempelvis
klart överrepresenterade bland försäkringskassans indragningsärenden.
Det är också väl belagt att LOs medlemmar oftare drabbas av olycksfall
och ohälsa i sina yrken jämfört med tjänstemannagrupperna. LOs egna utredningar visar ett klart samband mellan hälsa och lön. De lågavlönade har
den sämsta hälsan.
För många medlemmar kan det vara svårt att hävda sin rätt inför kontakter med myndigheter, försäkringsbolag eller banker. Man behöver råd men
vet sällan någon som kan hjälpa till. När man är som mest sårbar, i en krissituation, är behovet av hjälp som störst. I ett sådant läge kan en facklig rådgivning förebygga många sociala och ekonomiska kriser för enskilda medlemmar.
Det ska vara naturligt att vända sig till facket när problemen hopar sig.
Kamratstöd ska vara hjälp och vägledning. Facket kan inte och ska inte lösa
allas problem, men man ska kunna stötta och vägleda medlemmar som är i
behov av stöd när man under livets gång hamnar i kris. Det kan vara sjukdom, olycka, skilsmässa, ekonomiska problem eller annat som försvårar den
dagliga livsföringen. Här måste det lokala facket ha en egen utformad strategi
för bästa tänkbara medlemsvård.
I den nya Alliansregeringens politik går försämringar av löntagarnas rätttigheter som en röd tråd. Listan på försämringar skulle kunna göras lång,
men den självklara fackliga slutsatsen är ett ökat behov av Kamratstöd. Det
är i det lokala fackliga arbetet som medlemsvård och omtanke hör hemma.
Vi föreslår att LO får i uppdrag
att utforma en facklig kamratstödjande strategi för nästa kongressperiod.
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17.41
Humor-ombudsman
Fastighetsanställdas Förbund avd 2, Göteborg
Några känner säkert igen sången ”Säg det med ett leende och med en glimt
i ögonvrån”. ”Gladast vinner” var en av våra paroller i 2006 års valrörelse. Vi
vann inte, då kan man fundera på om alla var tillräckligt glada. Var det någon
som tog ansvar för att skapa glädje. Inte vad jag kan minnas. Humor är en
tillgång som någon i LO bör ta ett ansvar för.
Bevara och utveckla den och se till att den finns tillgänglig för alla våra
medlemmar. Vi bör se till att våra utbildningar genomsyras av en lagom portion humor. Humor är en kompetens som många gånger hjälper oss att komma överens med våra parter. Kan inte en överenskommelse göras, är humor
ofta ett bra sätt att komma över besvikelsen. En bra arbetsplats känns igen
på att där är det inte långt till skratt. Privat är humor en egenskap som många
skattar högt vid frågan om vilka egenskaper kära och vänner bör ha.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO erkänner humorn som eget kompetens- och ansvarsområde samt
att LO inrättar en ombudsman med uppdraget att ansvara för säkerställning
av humorns närvaro och kvalitet i förbundet/förbundens alla led.

Utlåtande
Motionerna 17.36–17.41 samt 18.2 tredje och fjärde
att-satserna
17.36
att LO under den kommande kongressperioden tillsätter en utredning som tar fram
förslag på hur regleringen i AML av arbetsgivaransvaret och samverkansformerna på arbetsmiljöområdet kan utvecklas i samband med upphandling och bemanning samt
att LO under kommande kongressperiod tar initiativ till en förbundsgemensam utredning om hur bättre tvärfackliga samverkansformer kan utvecklas på arbetsmiljöområdet i samband med upphandling och bemanning.

17.37
att under den kommande kongressperioden genomföra en förbundsgemensam utredning om förutsättningar och strategier för en ökad avtalsreglering på arbetsmiljöområdet.

17.38
att LO-kongressen bifaller yrkandet om en ändring av arbetsmiljölagen samt
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att LO verkar fackligt och politiskt för att en ändring av arbetsmiljölagen sker, så att
alla arbetstagare har samma skydd även om arbetstagaren är direkt anställd av
arbetsgivaren i dennes hem.

17.39
att en ytterligare sanktionsmöjlighet införs i AML.
17.40
att utforma en facklig kamratstödjande strategi för nästa kongressperiod.
17.41
att LO erkänner humorn som eget kompetens- och ansvarsområde samt
att LO inrättar en ombudsman med uppdraget att ansvara för säkerställning av
humorns närvaro och kvalitet i förbundet/förbundens alla led.

18.2 tredje och fjärde att-satsen
att LO verkar för en obligatorisk företagshälsovård reglerad genom kollektivavtal
som har resurser att genomföra arbetslivsinriktad rehabilitering samt medverka
till social/medicinsk rehabilitering samt
att LO verkar för ökade resurser för det förebyggande arbetsmiljöarbetet.
Motionärerna vill i motion 17.36 att LO under kongressperioden utreder förslag till reglering i Arbetsmiljölagen av arbetsgivaransvar och samverkansformer för att tillförsäkra
löntagarna en god arbetsmiljö i arbeten som sker via upphandling och genom bemanningsföretag. Motionärerna vill även att LO tar initiativ till en förbundsgemensam utredning om utveckling av bättre former för tvärfacklig samverkan på arbetsmiljöområdet i
samband med detta.
Motionen menar att många arbetsgivare inte alla gånger har full kontroll över förutsättningarna för arbetets bedrivande vid dessa arbeten. När det är flera arbetsgivare på
samma arbetsplats som ofta är där kortvarigt kompliceras bilden ytterligare. Motionen
konstaterar att nuvarande lagregler inte är anpassade till denna situation. Det är ibland
oklart vem som har arbetsmiljöansvar. Ansvaret kan vara utspritt på flera arbetsgivare,
eller hos flera personer hos samma arbetsgivare.
LOs styrelse instämmer i motionärens beskrivning av utvecklingen i arbetslivet.
Beställaren är ofta den som sätter de ekonomiska ramarna för villkoren i arbetet. Vare sig
ett uppdrag går ut på anbud eller upphandlas så pressas priserna. Både beställaren och
den arbetsgivare som utför arbetet har ett ansvar för villkoren i arbetet. De förslag som
finns i utredningen om AML löser inte detta problem.
Oavsett hur lagregler om upphandling och bemanning kommer att se ut behöver berörda fackliga organisationer samverka på arbetsställen med flera arbetsgivare. I LOs utredning om skyddsombudens verksamhet 2007 Samverkan för bättre arbetsmiljö anger
drygt 41 procent av de tillfrågade skyddsombuden att det inte finns och 34 procent att det
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finns ett tvärfackligt samarbete i arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen. LO och förbunden
genomförde under 2001–2002 ett projekt som initierade arbetsmiljögrupper på LO-distrikten och nätverk för regionala skyddsombud. Frågan om upphandling och bemanning
hade dock ingen framträdande roll i projektet. LOs utskott för Miljö- och arbetslivsfrågor
(MOA) bevakar bland annat arbetsmiljölagstiftningen och hur tvärfackliga samverkansformer kan utvecklas på arbetsmiljöområdet och har att föreslå LOs ledning förbundsgemensamma projekt där LO har en samordnande roll.
Motion 17.37 föreslår att LO under kongressperioden genomför en förbundsgemensam
utredning om förutsättningar och strategier för en ökad avtalsreglering på arbetsmiljöområdet.
LOs styrelse anser att arbetsmiljöavtal är en tillgång när det gäller att säkra en god arbetsmiljö bland annat inför nästa avtalsrörelse. LOs förbund har nytta av en förbundsgemensam utvärdering av befintliga arbetsmiljö-/samverkansavtal samt av en utredning av
hur förbunden kan agera gemensamt i dessa frågor. I de senaste kollektivavtalen finns få
nya avtalsregler som berör arbetsmiljö. Inom flera avtalsområden finns dock arbetsgrupper tillsatta som ska behandla arbetsmiljöfrågor. LOs Miljö- och Arbetslivsutskott (MOA)
beslöt efter avtalsrörelsen 2007 att ge LO i uppdrag att föreslå direktiv för en förbundsgemensam arbetsgrupp angående en förbundsgemensam plattform för arbetsmiljöavtal.
Med tanke på Arbetsmiljöverkets minskning med en tredjedel kommer dess tillsyn att
begränsas kraftigt. Detta gör att andra vägar får hittas för att säkerställa en god arbetsmiljö. Ett sådant sätt är arbetsmiljöavtal.
I motion 17.38 föreslår motionären att LO ska verka för att undantaget i arbetsmiljölagen för dem som arbetar i arbetsgivarens hushåll upphävs.
Av 1 kap. 4 § arbetsmiljölagen (1977:1160) framgår att den inte gäller för arbete som
utförs i arbetsgivarens hushåll. För dessa gäller i stället lagen (1970:943) om arbetstid
med mera i husligt arbete som ställer betydligt lägre krav på arbetsgivaren än arbetsmiljölagen. Arbete i arbetsgivarens hushåll har behandlats i Utredningen av arbetsmiljölagen SOU 2006:44. Utredaren föreslår att undantaget upphävs vilket också stöds av LO
och alla övriga parter. En proposition i frågan väntas under våren 2008.
Motion 17.39 föreslår att ytterligare sanktionsmöjligheter införs i Arbetsmiljölagen.
Motionen anger att det i anläggningar med starkt automatiserade processer ställs stora
krav på kvalificerad exakthet av personalen. Felhandlingar i dessa situationer kan få allvariga följder. För att få till stånd en förändring där samverkan med arbetsgivaren inte
fungerar är ett skyddsombudsstopp (AML 6 kap. 7 §) ofta omöjligt i denna typ av industri
eftersom detta kan förvärra risken. Motionären vill i stället att skyddsombudet ska kunna
kalla in personal för att säkerställa en pågående process.
LOs styrelse anser inte att ett skyddsombud ska ges befogenhet att kalla in personal. Det är arbetsgivarens ansvar. Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen ansvaret
för att säkra en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska också fortlöpande och systematiskt
bedöma om verksamheten medför risk för ohälsa och/eller olycksfall enligt AFS 2001:1
Systematiskt arbetsmiljöarbete samt åtgärda eventuella brister. Ytterligare regler i arbetsmiljölagen som ger skyddsombudet befogenheter utöver att stoppa ett arbete kan
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medföra att arbetsgivaren inte fullt ut tar sitt ansvar angående riskbedömning och åtgärder.
För att uppnå en bra arbetsmiljö krävs samverkan mellan parterna på arbetsplatsen.
När denna samverkan inte fungerar har skyddsombudet möjlighet att enligt AML 6 kap.
6a § vända sig till arbetsgivaren och begära en åtgärd. Om arbetsgivaren inte vidtar nödvändig åtgärd kan skyddsombudet vända sig till Arbetsmiljöverket. Med tanke på nedskärningarna på Arbetsmiljöverket kan denna process ta rätt lång tid.
LOs styrelse är överens med motionären om att det behövs alternativ till skyddsombudsstopp i sådana situationer där ett sådant stopp kan förhöja en risk. LO kommer att
ta upp problemet med Arbetsmiljöverket och föra fram att tillsynen ska agera med samma
snabbhet som vid ett skyddsombudsstopp när det kommer en hänvändelse enligt 6 kap.
6a § från ett skyddsombud där det råder ovan beskrivna förhållanden.
Motion 17.40 föreslår att LO ska få i uppdrag att utforma en facklig kamratstödjande
strategi för nästa kongressperiod. Frågan är inte ny och det har alltid varit en naturlig del
av den fackliga verksamheten att med rådgivning och annat stöd förebygga såväl social
som ekonomisk kris för den enskilda medlemmen.
Fackligt kamratstöd finns i dag i olika former och detta kommer troligtvis att öka i betydelse då allt fler medlemmar vänder sig till facket med olika problem. Varje situation är
dock unik och så även dess lösning och vägen dit. Kamratstöd är och ska i första hand
vara en naturlig del av det lokala fackliga arbetet.
Det lokala facket måste ha en egen utformad strategi för bästa tänkbara medlemsvård.
Idag sköter många förtroendevalda redan dessa frågor inom sina respektive ansvarsområden såsom exempelvis rehabilitering, arbetsrätt, försäkringsfrågor, diskriminering
med mera. Det är en viktig uppgift för förbunden och deras lokala organisation hur detta
ska utformas och skötas.
I motion 17.41 föreslås att LO ska erkänna humor som eget kompetens- och ansvarsområde samt att LO ska inrätta en ombudsman med uppdraget att ansvara för säkerställning av humorns närvaro och kvalitet i förbundet/förbundens alla led.
LOs styrelse instämmer i att humor är en viktig del i livet och att det på olika sätt kan
förgylla människors vardag. Att använda humor i arbetet med att lyfta olika fackliga och
politiska frågor bidrar troligtvis till att frågorna blir intressantare och kan diskuteras på
ett initiativrikare sätt. Styrelsen vill uppmuntra till att använda humor som ett redskap i
vårt gemensamma arbete.
I motion 18.2 tredje och fjärde att-satserna framförs att LO ska verka för en obligatorisk företagshälsovård reglerad genom kollektivavtal som har resurser att genomföra
arbetslivsinriktad rehabilitering samt medverka till social/medicinsk rehabilitering.
Motionären anser även att LO ska verka för ökade resurser för det förebyggande arbetsmiljöarbetet.
LO har i olika sammanhang framfört kraven på bland annat obligatorisk företagshälsovård och att företagshälsovården ska få utökat ansvar för arbetslivsinriktad rehabilitering. Företagshälsovården ska enligt LO vara en expertresurs som omfattar alla anställda
och som arbetar för både arbetsgivare och arbetstagare. En företagshälsovård med rätt
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inriktning och kompetens kan utgöra en viktig resurs för företagen och alla anställda i deras gemensamma arbete med att förbättra arbetsmiljöerna och få fler tillbaka till arbete.
Sverige har dessutom ratificerat ILOs konvention 161 om företagshälsovård.
LOs styrelse anser i likhet med motionären att det förebyggande arbetsmiljöarbetet
behöver stärkas och vidareutvecklas. I det arbetet är utbildning ett viktigt medel. Det är
viktigt att samtliga skyddsombud har en grundläggande arbetsmiljöutbildning. Utöver
grundutbildningen ska det finnas möjlighet för skyddsombuden att vidareutbilda sig på
olika nivåer. Kunniga och aktiva skyddsombud är våra viktigaste resurser när det gäller
att ställa nödvändiga krav på arbetsgivarna så att de tar sitt ansvar när det gäller det förebyggande arbetsmiljöarbetet.
Dessvärre ser vi samtidigt hur regeringens indragning av medel till funktionsutbildning för skyddsombud, huvudskyddsombud och regionala skyddsombud har fått stora
konsekvenser. Sedan den borgerliga regeringen avskaffade medlen för funktionsutbildning inom arbetsmiljö och bolagsstyrelserepresentation har antalet utbildade minskat
kraftigt. 2007 beställdes det mindre än hälften av tidigare års deltagarantal och det deltog en tredjedel jämfört med tidigare års deltagarantal.
Avtal och överenskommelser med arbetsgivarna måste skapas för att säkerställa kompetensen bland skyddsombuden och arbetsgivarna. Det kan bidra till att stärka och vidareutveckla det förebyggande arbetsmiljöarbetet.
En annan resurs i det förebyggande arbetsmiljöarbetet är företagshälsovården. I den
förebyggande verksamheten bör företagshälsovården verka för att sprida kunskap om arbetsmiljölagen och om Arbetsmiljöverkets föreskrifter, särskilt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 17.38 och 18.2 tredje och fjärde-att satserna,
att anse motionerna 17.36–17.37, 17.39 och 17.40 besvarade samt
att avslå motion 17.41.

Debatt
I debatten deltog
Thomas Gustavsson, Fastighets
Malin Ragnegård, Kommunal
Hans-Åke Gustavsson, Skogs och Trä
Tomas Andersson, Handels
Stefan Wiberg, LO
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Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtande,
– Riktlinjerna Arbetsmiljö, sidorna 35–36 och Företagshälsovård, sidan 36
inklusive ändringsförslag från utskottsarbetet,
– Thomas Gustavssons, Fastighets yrkande om tilläggsatt-sats på motion
17.41: att LO uppmuntrar till att använda humorn som ett redskap i vårt
gemensamma arbete till vilket styrelsen yrkade bifall samt
– Hans-Åke Gustavssons, Skogs och Trä yrkande om att tillföra två att-satser till riktlinjerna sidan 36: att LO verkar för att grundutbildningen för
skyddsombud ska vara minst 40 timmar samt att LO verkar för att säkerställa kvaliteten på arbetsmiljöutbildningar till vilket styrelsen yrkade bifall.
Kongressen beslutade
att bifalla Thomas Gustavssons, Fastighets yrkande om tilläggsatt-sats på
motion 17.41: att LO uppmuntrar till att använda humorn som ett redskap i vårt gemensamma arbete,
att bifalla Hans-Åke Gustavssons, Skogs och Trä yrkande om att tillföra två
att-satser till riktlinjerna sidan 36: att LO verkar för att grundutbildningen för skyddsombud ska vara minst 40 timmar samt att LO verkar för att
säkerställa kvaliteten på arbetsmiljöutbildningar,
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande samt
att anta Riktlinjerna Arbetsmiljö, sidorna 35–36 och Företagshälsovård, sidan 36 inklusive ändringsförslag från utskottsarbetet.
Korrigering av beslut
Under behandlingen av motion 17.59 beslutades att en tilläggsatt-sats inte
kunde tas upp till beslut på grund av att motionen hade avslagits. Vid det
tillfället uppmärksammades att en tilläggsatt-sats tidigare hade accepterats
till en annan avslagen motion, 17.41. Kongressen beslutade att korrigera detta formfel. Det tidigare beslutet upphävdes genom att
Kongressen beslutade
att inte ta upp tilläggsatt-satsen till motion 17.41 till beslut.
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Arbetsorganisation
Riktlinjer: Arbetsorganisation, sid 37
Motionerna 17.42–17.44
17.42
Ensamarbete
Transportarbetareförbundet avd 6, Karlstad
På många arbetsplatser inom servicebranschen arbetar man ensam, speciellt
kvällar och nätter. Vi anser detta vara en stor hälsofara för dem som t.ex. arbetar på bensinstationer, närlivs etc. De anställda arbetar långa pass utan lagstadgad rast eller möjlighet att ens kunna gå på toaletten.
Personalen, på dessa arbetsplatser, känner en stor oro och rädsla för ensamarbetet på grund av allt hot och våld. Det är av central betydelse för personalens hälsa att kunna vara minst två på kvällar och nätter.
Vi föreslår att LO verkar för
att det ska vara ett krav att ha dubbelbemanning – hela dygnet – inom
servicebranschen och andra utsatta yrken.

17.43
Införande av 18-års åldersgräns vid kassaarbete
Handelsanställdas förbund avd 3, Halmstad
I utgångskassorna i många av våra livsmedelsbutiker arbetar ungdomar som
är 16 eller 17 år och alltså inte själva har åldern inne för att få handla öl eller
cigaretter. För att arbeta på systembolaget krävs att man är minst 20 år dvs.
att man själv uppnått den ålder som krävs för att få handla alkoholhaltiga
drycker. Man kan undra varför inte samma argument förs vid arbete i livsmedelsbutikerna.
Vi anser att man som 16- eller 17-åring kan uppleva att det känns svårt att
neka kamrater att få handla öl eller cigaretter. Idag hoppas många arbetsgivare inom handeln på att det i framtiden kommer att säljas öl och vin i våra dagligvarubutiker. Må detta aldrig hända med den inställning som idag finns angående kassaarbete för ungdomar som inte själva uppnått den ålder som krävs
för att få inhandla alkoholhaltiga drycker. Man kan undra ifall 16-åringar även
kommer att få sälja läkemedel när apotekets monopol försvinner.
Vi föreslår
att det snarast införs en åldersgräns på minst 18 år för att få utföra kassaarbete.
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17.44
Införande av 18-års gräns vid kassaarbete
Handelsanställdas förbund avd 11, Örebro och avd 24, Göteborg
Idag är det tillåtet att minderåriga arbetar i kassalinjen och med spel i butiken. Ungdomar som ej själva har uppnått den ålder som krävs för att få inhandla varor som öl, cigaretter och spel får sälja dessa varor. Ofta arbetar de
minderåriga sent på kvällarna med minimal bemanning.
Vi anser att man som 16–17-åring kan uppleva att det känns svårt att
neka kamrater att få handla öl och cigaretter. Det kan också förekomma hot
om man ej får köpa ut dessa varor.
Vi föreslår att LO får i uppdrag
att verka för att det införs en åldersgräns på minst 18 år för att få utföra
kassaarbete.

Utlåtande
Motionerna 17.42–17.44
17.42
att det ska vara ett krav att ha dubbelbemanning – hela dygnet – inom servicebranschen och andra utsatta yrken.

17.43
att det snarast införs en åldersgräns på minst 18 år för att få utföra kassaarbete.
17.44
att verka för att det införs en åldersgräns på minst 18 år för att få utföra kassaarbete.
Motionären tar i motion 17.42 upp ensamarbete där personalen känner stor oro på grund
av risk för hot och våld och då särskilt på kvällar och nätter och föreslår dubbelbemanning
– hela dygnet – inom servicebranschen och andra utsatta yrken.
Motionärens krav är mycket långtgående, till exempel innefattas förare av taxi, bussar,
tåg, långtradare med mera.
LOs kongress 2004 biföll tio motioner om att LO ska verka för förbud mot farligt ensamarbete. LO har begärt att Arbetsmiljöverket ska utvärdera föreskrifterna om ensamarbete.
Detta är ännu inte gjort. LO har även på Arbetsmiljöverkets samråd begärt att inspektionen ska prioritera insatser riktade mot ensamarbete. Vissa framsteg har skett, samtidigt
som Arbetsmiljöverket inte agerar enhetligt över landet, till exempel angående kontant
betalning på bussar.
Inhyrd personal och personal i mycket små företag utför ofta ensamarbete. LO har i utredningen av arbetsmiljölagen föreslagit att skyddsombudet hos inhyraren får utökade
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rättigheter för att stödja inhyrd personal. Likaså att regionalt skyddsombud ska kunna
verka i små företag med kollektivavtal men där det saknas medlemmar. En sådan reform
ger bättre möjligheter att motverka farligt ensamarbete.
LOs Miljö- och Arbetslivsutskott (MOA) har bildat en tvärfacklig arbetsgrupp som ger
förslag på hur de att-satser som bifölls av LOs kongress 2004 ska verkställas. Gruppen
har kartlagt ensamarbete, dess risker och effekt på hälsa, säkerhet och trivsel för medlemmarna inom sju fackförbund. Denna grupp fortsätter under våren 2008 diskussionerna med Arbetsmiljöverket kring föreskrifterna om Ensamarbete och de om Hot och
Våld.
De båda motionerna 17.43 och 17.44 vill införa en åldersgräns på minst 18 år för att
få utföra kassaarbete. Som skäl ges att köp av öl, cigaretter och spel om pengar i
butik kräver att man är 18 år. I framtiden kan det även bli aktuellt med försäljning av
vin och läkemedel i allmän handel. Motionärerna menar att handel med dessa varor
medför en förhöjd risk för hot och våld, framförallt vid ensamarbete och vid sena
öppettider.
LOs styrelse är ense med motionärerna och förordar en åldergräns på 18 år vid försäljning av öl, cigaretter och spel om pengar i butik samt även vid eventuell framtida försäljning av vin och läkemedel. LOs styrelse är också överens med motionären om att sena
öppettider ger en förhöjd risk och anser att man efter klockan 21.00 ska vara över 18 år
för att stå i kassan. En generell åldersgräns på 18 år för kassaarbete anses däremot inte
befogad, till exempel i klädbutik och gatukök.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motionerna 17.42–17.44 besvarade.

Debatt
I debatten deltog
Ann-Charlotte Bakken, Transport
Kerstin Rosell, Handels
Rickard Bondesson, HRF
Stefan Wiberg, LO

Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsen utlåtande,
– Riktlinjerna Arbetsorganisation, sidan 37 inkl. ändringar från utskottsarbetet,
– Ann-Charlotte Bakkens, Transport yrkande om bifall över motion 17.42,
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–
–

Kerstin Rosells, Handels yrkande om bifall till motion 17.43 och 17.44
samt
Kerstin Rosells, Handels yrkande om tilläggsatt-sats till motion 17.44: att
LO verkar för att minderåriga arbetstagare inte ska få utföra kassaarbete
vid försäljning av varor som kräver att köparen är 18 år fyllda.

Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande över motion 17.42.
Kongressen beslutade efter rösträkning
att med rösterna 240 mot 147 och 5 blanka bifalla styrelsens utlåtande över
motionerna 17.43 och 17.44.
Votering begärdes av Ulla Lindqvist, styrelsen.
Rösträkning begärd av Per Lilja, Handels.
att med rösterna 206 mot 185 och 6 blanka avslå Kerstin Rosells, Handels
yrkande om tilläggsatt-sats till motion 17.44.
Votering begärdes av Per Lilja, Handels.
Rösträkning begärdes av Ulla Lindqvist, styrelsen.
Kongressen beslutade
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande samt
att anta Riktlinjerna Arbetsorganisation, sidan 37 inkl. ändringar från utskottsarbetet.
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Skyddsombudsregistret
Motionerna 17.45–17.47
17.45
Behåll skyddsombudsregistret på Arbetsmiljöverket
Fastighetsanställdas Förbund avd 1, Stockholm, Grafiska Fackförbundetavd 10,
Stockholm och Målarettan, Stockholm
Regeringen har tvingat Arbetsmiljöverket till besparingar och neddragningar.
Vilket har lett till att Arbetsmiljöverket har inlett en process att skära ner på
verksamheter som inte bara tar personal från den yttre verksamheten exempelvis inspektörer, utan också att Arbetsmiljöverket väljer att lägga ner det
viktiga skyddsombudsregistret som de administrerar. I registret finns cirka
100 000 namn. Detta vill man nu lägga ner. Arbetsmiljöverket har också
begärt att regeringen ändrar arbetsmiljöförordningen, där det står att när ett
skyddsombud valts och en skyddskommitté blivit utsedd, måste detta
rapporteras till Arbetsmiljöverket. Detta får inte ske på grund av juridiska
skäl! Vem är skyddsombud och har rätten att lägga ett skyddsombudsstopp
enligt reglerna?
Det är endast skyddsombudet som har den rätten enligt Arbetsmiljölagen, och vem ska kontrollera att han/hon verkligen är skyddsombud enligt
lagen? Om det blir en tvist vid ett skyddsombudsstopp ska det vara en myndighet, Arbetsmiljöverket, som kan kontrollera att personen är vald och anmäld som skyddsombud om det skulle bli en tvist med arbetsgivaren. Hur
ska det kunna fungera på ett juridiskt hållbart sätt i framtiden, om skyddsombudsregistret läggs ner?
Vi föreslår
att LO med kraft verkar för att skyddsombudsregistret behålls i nuvarande
ordning samt
att LO med kraft verkar för att arbetsmiljöförordningen inte ändras så att
detta framledes är möjligt.

17.46
Behåll skyddsombudsregistret i nuvarande ordning
SEKO Stockholm
Regeringen har tvingat Arbetsmiljöverket till besparingar och neddragningar.
Detta har lett till att AV har inlett en process i att skära ner på verksamheter
som tar personal från den yttre verksamheten t.ex. inspektörer. Dessutom
väljer AV att lägga ner det viktiga skyddsombudsregistret som AV administrerar. I registret finns cirka 100 000 namn. Detta vill man nu lägga ner.
Arbetsmiljöverket har också begärt att regeringen ändrar Arbetsmiljöförord-
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ningen, där det står att när ett skyddsombud valts och en skyddskommitté blivit utsedd måste detta rapporteras till Arbetsmiljöverket. Detta får inte ske
på grund av juridiska skäl! Vem är skyddsombud och har rätten att lägga ett
skyddsombudsstopp enligt reglerna?
Det är endast skyddsombudet som har den rätten enligt Arbetsmiljölagen, och vem ska kontrollera att han/hon verkligen är skyddsombud enligt
lagen? Om det blir en tvist vid ett skyddsombudsstopp, ska det vara en myndighet, Arbetsmiljöverket, som kan kontrollera att personen är vald och anmäld som skyddsombud om det skulle bli en tvist med arbetsgivaren. Hur
ska det kunna fungera på ett juridiskt hållbart sätt i framtiden, om skyddsombudsregistret läggs ner?
Vi föreslår att LO verkar för
att skyddsombudsregistret behålls i nuvarande ordning.

17.47
Behåll skyddsombudsregistret på Arbetsmiljöverket!
Transportarbetareförbundet avd 5, Stockholm
Arbetsmiljöverket har av regeringen tvingats till besparingar och neddragningar. Det har lett till att verket har påbörjat arbetet för att skära ner på
verksamheter som inte bara tar personal från den yttre verksamheten, t.ex.
inspektörer, man väljer också att lägga ner det viktiga skyddsombudsregistret. I registret finns ca 100 000 namn.
Arbetsmiljöverket har också begärt att regeringen ändrar i arbetsmiljöförordningen, så att ett nyvalt skyddsombud eller en nyvald skyddskommitté
inte måste rapporteras till Arbetsmiljöverket. Detta får av juridiska skäl inte
ske! Vem har då rätten att lägga ett skyddsombudsstopp?
Enligt Arbetsmiljölagen är det endast skyddsombud som har den rätten
och vem ska kontrollera om han/hon, enligt lagen, verkligen är skyddsombud? Om det uppstår en tvist vid ett skyddsombudsstopp ska det vara en
myndighet, Arbetsmiljöverket, som kontrollerar att personen är vald och anmäld som skyddsombud. Hur ska det kunna fungera på ett juridiskt hållbart
sätt i framtiden, om skyddsombudsregistret läggs ner?
Vi föreslår att LO verkar för
att skyddsombudsregistret behålls i nuvarande ordning samt
att arbetsmiljöförordningen inte ändras så att detta i framtiden är möjligt.
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Utlåtande
Motionerna 17.45–17.47
17.45
att LO med kraft verkar för att skyddsombudsregistret behålls i nuvarande ordning
samt
att LO med kraft verkar för att arbetsmiljöförordningen inte ändras så att detta framledes är möjligt.

17.46
att skyddsombudsregistret behålls i nuvarande ordning.
17.47
att skyddsombudsregistret behålls i nuvarande ordning samt
att arbetsmiljöförordningen inte ändras så att detta i framtiden är möjligt.
I motionen 17.45 första att-satsen framför motionären att LO med kraft ska verka för att
skyddsombudsregistret behålls i nuvarande ordning. I motionerna 17.46 och 17.47 första
att-satser framförs att skyddsombudsregistret ska behållas i nuvarande ordning.
I andra att-satsen i motion 17.45 framförs att LO med kraft ska verka för att arbetsmiljöförordningen inte ändras och i motion 17.46 framförs att arbetsmiljöförordningen inte
ändras så att detta i framtiden är möjligt.
LO har tillsammans med TCO, SACO och Arbetsmiljöverket arbetat med att utveckla
skyddsombudsregistret. Det fanns brister i både anmälningar och avanmälningar av
skyddsombud. Med anledning av regeringens ansenliga neddragning av anslaget till
Arbetsmiljöverket anser verket att det är en mycket begränsad nytta av registret. Arbetsmiljöverket har föreslagit regeringen att ändra i arbetsmiljöförordningens § 10. Ändringen innebär att skyddsombud inte längre ska anmälas till Arbetsmiljöverket.
Skyddsombudsregister har diskuterats på sammanträden i LOs Miljö- och Arbetslivsutskott (MOA). Diskussionerna utgick ifrån om LO eller någon annan närstående organisation skulle kunna ta över registret från Arbetsmiljöverket. MOA beslöt efter dessa
diskussioner att inte upprätta något centralt skyddsombudsregister. Däremot fick LO i
uppdrag att arbeta vidare tillsammans med Arbetsmiljöverket för att se över möjligheterna att göra ett RSO-register på Arbetsmiljöverket.
Det är viktigt att påpeka att det som ger skyddsombudet den rättsliga statusen är att
anmälan är gjord till arbetsgivaren. Det här måste ske skriftligt. LO-TCO Rättsskydd har
tagit fram en ny blankett för detta ändamål.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motionerna 17.45–17.47 besvarade.
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Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtande.
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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Skyddsglasögon
Motion 17.48
17.48
Skyddsglasögon
Industrifacket Metall avd 27, Östra Skaraborg, avd 28, Västra Skaraborg,
avd 34, Sjuhärad, avd 44, Halland
I arbetsmiljölagen (AML) finns ett arbetsgivaransvar som bland annat innebär att man som arbetsgivare ska tillhandahålla skyddsutrustning. Detta krav
innebär bland mycket annat att skyddsglasögon ska finnas där detta är nödvändigt. AML kompletteras med föreskrifter som mer specifikt anger hur arbetsmiljöskyddet ska utformas. I AFS 1998:5 regleras terminalarbete. Här
stipuleras att arbetstagare ska ha rätt till så kallade terminalglasögon om man
behöver detta för att kunna utföra sitt arbete.
Skillnaden mellan terminalglasögon (som i sig är en form av skyddsglasögon) och traditionella skyddsglasögon är slipningen. Man behöver inte sina
vanliga glasögon vid arbete vid datorer om man försetts med terminalglasögon. Inom industrin, där man vid många arbeten är tvingad att ha skyddsglasögon (slipning, dammande arbetsuppgifter etc.) är man ofta tvungen att
kombinera skyddsglasögon med sina privata glasögon. Detta resulterar i att
man ofta väljer att inte använda skyddsglasögon utan endast har sina privata
glasögon på sig. Det innebär dels ett sämre skydd mot ögonskador, dels att
man sliter och förstör sina egna glasögon vilket i sin tur innebär stora kostnader för den anställde.
Vi anser att man ska kräva att vid arbeten där skyddsglasögon anbefalles,
ska man ha rätt till slipade glas utifrån det egna synhandikappet.
Vi föreslår att LO verkar för
att skyddsglasögon ska jämställas med terminalglasögon och att det även ska
ges rätt till slipade glas.

Utlåtande
Motion 17.48
17.48
att skyddsglasögon ska jämställas med terminalglasögon och att det även ska ges
rätt till slipade glas.

I motionen tas arbetsgivarens ansvar om att tillhandahålla erforderlig skyddsutrustning
upp. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om terminalarbete (AFS 1998:85) preciseras att ar-
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betsgivaren ska stå för kostnaderna för arbetsglasögon, om behov föreligger vid terminalarbete.
Inom industrin behövs ofta skyddsglasögon vid slipning eller andra uppgifter där ögonen är utsatta för risk. Har man privata glasögon så kräver det att man blir tvungen att
kombinera skyddsglasögonen med sina egna privata glasögon. Detta resulterar ofta i att
man väljer att endast använda sina privata glasögon. Detta ger ett sämre skydd än
skyddsglasögonen och man förstör sina egna glasögon, vilket innebär stora kostnader för
den anställde.
Reglerna för personlig skyddsutrustning anges i AFS 2001:3, där det framgår att arbetsgivaren ska tillhandahålla den personliga skyddsutrustning som behövs för arbetet.
Frågan behandlas också i AFS 1998:1 ”Belastningsergonomi” där det framgår att ”om särskilda synhjälpmedel behövs för att möjliggöra gynnsamma arbetsställningar och arbetsrörelser ska dessa tillhandahållas av arbetsgivaren”.
LOs styrelse anser att frågan om arbetsglasögon borde förtydligas i regelverken så att
det bättre täcker in de särskilda syn- och skyddsbehov som finns generellt på arbetsplatserna.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motion 17.48.

Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtande.
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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Kvinnors arbetsmiljö
Motion 17.49
17.49
Forskning kring hälsan i kvinnodominerade yrken
Kommunalarbetareförbundet
Ohälsan bland LOs medlemmar är högre än bland TCOs och SACOs medlemmar. Sämst hälsa har LOs kvinnliga medlemmar. Belastningsskador och
stressrelaterad ohälsa är utbredd. Under senare år har stor uppmärksamhet
riktats mot den höga sjukfrånvaron, särskilt långtidsfrånvaron. Forskningsprojekt har studerat orsakssamband bakom den höga frånvaron och försök
har gjorts att ringa in vilka faktorer i arbetsmiljön som leder till friska arbetsplatser. Dessa arbeten har gett värdefull information, men är inte tillräcklig
för att ge medlemmarna bättre hälsa.
Kommunal har varit aktiv i forskningsprojekt HA KUL – Hållbar arbetshälsa i kommuner och landsting tillsammans med Karolinska Institutet och
flera arbetsgivare i kommuner och landsting. Projektet visar på att orsakerna
till den utbredda ohälsan bland de offentliganställda är komplexa.
Kommunal anser att det sannolikt saknas specifik forskning om ohälsan i
kvinnodominerade yrken. Forskning saknas om hur skador uppkommer, hur
de kan förebyggas, verkningsfulla metoder för behandling, rehabilitering och
anpassning.
Det är väl känt att män är norm i stora delar av den medicinska forskningen. Under senare år har man funnit att de symptom som uppträder på män
inte alltid överensstämmer med de symptom som kvinnor uppvisar vid samma åkomma. Det finns därför anledning att befara att den forskning som genomförts på män avseende exempelvis belastningsskador endast delvis är relevant för kvinnor. Detsamma kan gälla gränsvärden för kemikalier och buller med mera.
Det påtalas ofta att det är fel att anta att de höga ohälsotalen enbart beror
på dålig arbetsmiljö. Det är sannolikt att den omfattande ohälsan även beror
på faktorer utanför arbetsplatserna. Det innebär att forskningen måste ha ett
bredare anslag. Forskningen bör vara flerdisciplinär och i högre utsträckning
än tidigare innehålla interventionsstudier där medarbetare medverkar i ett
integrerat förbättringsarbete av sin egen miljö och livssituation.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO kräver av regeringen att medel anslås till ett forskningsprogram om
kvinnors arbetsrelaterade ohälsa.
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Utlåtande
Motionerna 17.49 samt 18.32 andra att-satsen
17.49
att LO kräver av regeringen att medel anslås till ett forskningsprogram om kvinnors
arbetsrelaterade ohälsa.

18.32 andra att-satsen
att LO verkar för att en utökad forskning ska ske inom kvinnodominerade yrken.
Motion 17.49 framhåller att ohälsan bland LO-förbundens medlemmar är högre än bland
TCOs och SACOs medlemmar. Sämst hälsa har LOs kvinnliga medlemmar. Belastningsskador och stressrelaterad ohälsa är utbredd.
Samma motion pekar också på att mycket av den medicinska forskningen är gjord på
män och att vi under senare år kommit till insikt om att skillnader i vissa fall finns mellan
könen. I motionen befaras att den forskning som gjorts avseende belastningsskador endast delvis är relevant för kvinnor. Motionen pekar också på behovet av ett bredare anslag i forskningen.
Motion 18.32 andra att-satsen behandlar svårigheten för kvinnor i kvinnodominerade
yrken att få en arbetsskada godkänd. Ett godkännande kräver att det finns forskning som
visar på sambanden mellan arbetsuppgifterna och skadan. Detta blir svårt då det enligt
motionen inte sker någon forskning inom kvinnodominerade yrken. Kravet i andra att-satsen är att LO ska verka för en utökad forskning inom detta område.
LOs styrelse delar synen som anges i bägge motionerna om att brister finns när det
gäller forskningen kring kvinnodominerade arbeten samt att den arbetsmedicinska
forskningen till stor del bygger på resultat från studier på män.
Frågan om forskningen kring kvinnors arbetsmiljö har också behandlats på tidigare
LO-kongresser. LO har på olika sätt drivit frågorna kring kvinnors förhållanden i arbetet
och kvinnors hälsa. I en av de senare LO-rapporterna Arbetsmiljön 1991–2003, klass och
kön konstateras att utvecklingen gått mot mindre frihet och tyngre arbete för kvinnliga arbetare.
När det gäller de dominerande problemen för kvinnor inom LO-kollektivet i form av belastningsskador och stress har LO och ett antal LO-förbund medverkat i ett utvecklingsprojekt i samarbete med parterna inom 15 olika företag i olika branscher. Med
genusperspektivet i fokus har målsättningen varit att utveckla ny kunskap genom integrerad samverkan mellan utvecklingsarbetsplatserna och forskare. Projektet finansierades
av AFA och slutrapporten publicerades under 2005, med namnet Slutrapport BeSt-projektet, förebyggande av belastningsskador och stressrelaterad ohälsa bland kvinnor.
Under senare år kan konstateras att genusfrågorna kring arbetsmiljön fått ökad uppmärksamhet. Exempelvis konstateras i Institutet för miljömedicins (IMM) rapport angående regeringsuppdraget kring kemikalier och könsskillnader att gjorda studier oftast har
inkluderat män. Trots detta har resultaten ofta antagits gälla för hela befolkningen, inklu-
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sive kvinnor. IMM konstaterar att stor okunskap råder kring könsskillnader i exponering
och hälsoeffekter av kemikalier. Inom kemikalieområdet har också forskningsrådet Formas under 2007 utlyst ett program på 3 år med 10 miljoner kronor per år för miljögifter
och könsskillnader. Bland gjorda studier över kemisk exponering med inriktning på kvinnor inom arbetsmiljöområdet märks främst reproduktionsfrågor hos frisörer eller arbetarkvinnor inom gummiindustrin. Inom det fysikaliska området har under senare tid
studier påbörjats om både buller och vibrationer som kommer att behandla genusperspektivet.
Regeringen beslutade också under våren 2007 att avsätta 90 miljoner kronor under en
treårsperiod för forskning om bättre kvinnohälsa. Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) har fått i uppdrag att utlysa dessa medel.
AFA försäkring har också under 2007 utlyst ett FoU-program riktat mot kvinnors arbetsmiljö inom industrin. Programmet omfattar totalt 15 miljoner kronor över tre år. LO erfar
också att ett motsvarande program kommer att initieras för den offentliga sidan inom
AFA.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att att bifalla motion 18.32 andra att-satsen samt
att anse motion 17.49 besvarad.

Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtande.
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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Utbildningspolitik
Riktlinjer: Utbildningspolitik, sid 37–39
Beslut
Kongressen beslutade
att behandla de två utlåtandena om vuxenutbildning respektive gymnasieskolan/yrkesinriktad utbildning samtidigt inkl. avsnittet om utbildning i
Riktlinjerna.

Vuxenutbildning
Motionerna 17.50–17.51
17.50
Var tog det livslånga lärandet vägen?
Industrifacket Metall avd 24, Norra Östergötland
Skolan är en språngbräda för det jämlika samhället. Hur kan vi komma tillbaka och se det livslånga lärandet som en del av vårt liv? Ja inte är det den
lösning som den nuvarande regeringen föreslår.
Den nu högerledda regeringen har fått en rivstart och det gäller även utbildningssystemet. Det är meningen att vi, som av en eller annan anledning,
inte var studiemotiverade vid rätt tillfälle inte ska ges en andra chans. Devisen är klar och tydlig från högerregeringen, ”bli kvar vid din läst”.
Avskaffande av rekryteringsbidraget, färre högskoleplatser, regeln om
grundläggande behörighet på grund av ålder, den så kallade 25:4-regeln tas
bort, nedskärning av vuxenutbildningen med 14 600 färre komvuxplatser,
försämrade regler i a-kassan vad gäller överhoppningsbar tid osv.
Att ge alla en extra chans att komma tillbaka, att se ett livslångt lärande, som en del av tryggheten i ett snabbt föränderligt arbetsliv, är en förutsättning för våra medlemmar och för att våra arbetstillfällen ska kunna
bibehållas i en global konkurrens. I dagens och framtidens samhälle kommer det att ställas högre krav på utbildning, kompetensutveckling och
lärande hela livet. Arbetslivet kommer att efterfråga kvalificerad yrkesutbildning.
Vi föreslår att LO verkar för
att återskapa regelverk och ersättningssystem som ger möjlighet till studier
i vuxen ålder,
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att värdesäkra arbetslivserfarenhet som grundläggande behörighet till högre
studier,
att utveckla valideringsinstrumentet för att öka våra medlemmars anställningsbarhet samt
att en valideringsmyndighet skapas i Sverige.

17.51
Validering
Fastighetsanställdas Förbund
På 2004 års LO-kongress beslutades att validering skulle vara en möjlighet
för många av oss. Dessutom skulle LO prioritera detta. Vart tog denna prioritering vägen?
Vi föreslår
att LO prioriterar att dess nuvarande och presumtiva medlemmar erbjuds
validering.

Utlåtande
Motionerna 17.50–17.51
17.50
att återskapa regelverk och ersättningssystem som ger möjlighet till studier i vuxen
ålder,
att värdesäkra arbetslivserfarenhet som grundläggande behörighet till högre studier,
att utveckla valideringsinstrumentet för att öka våra medlemmars anställningsbarhet samt
att en valideringsmyndighet skapas i Sverige.
17.51
att LO prioriterar att dess nuvarande och presumtiva medlemmar erbjuds validering.
I motion 17.50 diskuteras de hinder för det livslånga lärandet som den borgerliga regeringen infört. Ett flertal olika förändringar har gjort det svårare att påbörja studier i vuxen
ålder. Att det finns goda möjligheter att studera som vuxen är allra viktigast för dem som
har lägst utbildning. Det är därför angeläget att genom flera olika typer av åtgärder förbättra denna möjlighet. Vad gäller möjligheten att värdesäkra arbetslivserfarenhet som
grundläggande behörighet till högre studier indikerar det mesta att den nu borttagna
25:4-regeln fungerade väl, även om det var en mycket liten grupp som antogs till högskolan på basis av denna. Inom dagens regelverk skulle emellertid detta också kunna uppnås
genom befintliga valideringssystem. För att denna validering ska fungera som avsett
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krävs dock att arbetsmarknadens parter i de olika branscherna involveras och att det inte
bara blir en fråga för högskolorna.
Motionerna 17.50 tredje och fjärde att-satserna och 17.51 tar vidare upp frågan om validering som ett redskap för medlemmarnas möjlighet att behålla och utveckla sin anställningsbarhet. LO har varit delaktig i valideringsdelegationens arbete med att stödja en
sådan utveckling. Detta har lett fram till att det från valideringsdelegationen lagts fram
förslag på ett ramverk för validering samt att ansvaret för den fortsatta utvecklingen ska
ligga på en myndighet. LO anser inte att det ska vara en särskild myndighet. Uppdraget
bör ligga på myndigheten för skolutveckling. LO ser som självklart att rätten till validering
ska gälla alla.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motion 17.50 första att-satsen samt
att anse motionerna 17.50 andra–fjärde att-satserna och 17.51 besvarade.
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Gymnasieskolan/yrkesinriktad utbildning
Motionerna 17.52–17.55
17.52
Gymnasiereform
Kommunal Dalarna
Den borgerliga regeringen har blåst av den nya gymnasiereformen som skulle
genomföras. Det råder många frågetecken om framtiden. Det är viktigt att
förbunden inom LO-familjen är sampratade och har en gemensam syn på
framtidens gymnasieskola.
De nya förslagen som den borgerliga regeringen nu för fram är alarmerande med en uppdelning av gymnasiet i tre delar bestående av en högskoleförberedande del, en yrkesförberedande del och en lärlingsförberedande del.
Det är bara den första delen som eventuellt kommer att ge behörighet till
vidare studier. Detta ger, enligt vår syn, en uppdelad och segregerad skola.
Vi är väl medvetna om att dagens gymnasieskola, med högskolebehörighet för samtliga program, gör att många elever inte klarar av att ta sig igenom
sin gymnasieutbildning. Detta behöver göras mer flexibelt, och möjligheten
till högskolebehörighet bör finnas för samtliga program, om än frivillig, även
för de traditionella yrkeslinjerna. Detta öppnar upp till större möjligheter för
omställning i yrkeslivet.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO aktivt ska driva frågan att möjligheten till högskolebehörighet ska finnas för samtliga utbildningar på gymnasiet, även i framtidens gymnasieskola.

17.53
Facket, borta med vinden
Industrifacket Metall avd 36, Göteborg
Första paragrafen i läroplanen talar om att skolväsendet ska präglas av våra
demokratiska värden och vidare att skolans viktigaste uppgift är att förmedla
och förankra de värden som vårt samhällsliv bygger på. Kort sagt förbereda
eleverna på vuxenlivet och på att bli ansvarsfulla medborgare. Kontakten
mellan skola och arbetsliv spelar en stor roll i detta, då det är den enda möjligheten att hjälpa de unga inför sitt framtida arbetsliv.
Informationen som finns om arbetarrörelsen i skolböckerna är väldigt varierande. I de böcker som används inom samhällskunskap står det inte mer
än ett par meningar medan andra har ett helt kapitel om ämnet. Alldeles för
stora skillnader, men det är skolorna själva som bestämmer över vilka läromedel de ska jobba med.
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Vi måste jobba mer med att få lärare och rektorer att vara medvetna om
facket, och framför allt att bli mer positivt inställda till att lära ut om arbetarrörelsens historia. För även om material finns till hands är det av ringa betydelse om läraren i fråga bestämmer sig för att inte lära ut facklig historia
och värderingar.
Det är viktigt att de fackliga organisationerna ställer krav på skolorna, att
via politiken ge eleverna en bred bas att stå på. Inte bara en snäv stig, som
Svenskt Näringsliv har stakat ut, om att facket är en förtryckarmaskin som
hämmar individens utveckling.
Arbetarrörelsen historia är en viktig del i svensk historia. Man måste lära
sig historien för att förstå nuet. Vårt demokratiska system, välfärdsamhälle
och arbetsrätt föll inte ned från himlen. Detta har våra förfäder kämpat sig
till med blod, svett och tårar. Den dagen vi glömmer detta är allt förlorat.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO-distrikten och LO-facken i större grad påverkar skolorna i valet av
vilka läromedel de ska använda i samhällskunskapen,
att LO arbetar mer aktivt med att påverka och fortbilda lärarna i högstadieskolorna och gymnasieskolorna samt
att LO tillsätter en utredning om hur arbetarrörelsen på bästa sätt ska kunna
påverka innehållet i läromedlen i framtiden.

17.54
En tydlig dimensionering av yrkesskolan
Transportarbetareförbundet avd 55, Uddevalla
Yrkesutbildningens betydelse har fått förnyad aktualitet av flera skäl. Dess
roll är oomtvistad i en tid då efterfrågan på yrkesutbildad arbetskraft har
vuxit. Rapporter och vittnesmål om behovet av en bred och kvalitetsinriktad
yrkesutbildning har avlöst varandra under de senaste åren.
LOs förbundsgemensamma projekt och slutrapporten ”Vägar till arbetslivet”, om de yrkesförberedande programmen i gymnasieskolan, är en väldigt
viktig facklig plattform i sammanhanget. Rapporten bildar utgångspunkt för
ett flerfaldigt fackligt arbete inom flera områden av yrkesutbildning i vid mening. Det är uppenbart att skillnaderna är väldigt stora ifråga om elevernas
val av yrkesprogram mellan åren och kommunernas möjligheter att motsvara
höga kvalitetskrav i yrkesutbildningen.
Rekryteringen av elever till gymnasieskolans program uppvisade inför
innevarande läsår en motsatt bild än den som rådde för bara några år sedan.
Rekryteringen av lärare, utbildning av handledare på arbetsplatserna och
säkrad tillgång på praktikplatser är två strategiska uppgifter som måste uppnå hög prioritet inför nysatsningar på yrkesutbildningen i gymnasieskolan.
Vidare måste tillgången på modern utrustning vid gymnasieskolorna kraftigt
förbättras.
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Vidare är det angeläget att, inom yrkesutbildningens område, involvera
parterna på arbetsmarknaden ännu mer – inte minst för att säkerställa kvalitativa aspekter på utbildningen. Erfarenheterna inom avdelningen av chaufförsutbildningen i Uddevalla är entydigt positiva.
Det förfaller vara förenat med svårigheter att planera och dimensionera
yrkesutbildningen samtidigt som många kommuner saknar möjligheter att
tillgodose elevernas val av yrkesprogram i gymnasieskolan.
Ökad samverkan mellan kommunerna är ett ofrånkomligt minimikrav för
att uppnå en ökad bredd och kvalité i utbildningen. Behoven och motiven
för att yrkesutbildningen ska få en framträdande plats i den regionala utvecklingspolitiken har vuxit. Vissa yrkesutbildningar i gymnasiet är dessutom
redan regionala till sin karaktär. En tydligare regional planering av gymnasieskolans yrkesprogram bör därför prövas och ingå som ett redskap i det här
sammanhanget
Vi föreslår att LO verkar för
att det ges en tydlig regional dimensionering och planering av yrkesutbildningen i vid mening samt
att ge uppföljningen av rapporten ”Vägar till arbetslivet” en framträdande
roll i de regionala tvärfackliga uppdragen under den kommande kongressperioden.

17.55
Utbildning av handledare
Fastighetsanställdas Förbund avd 2, Göteborg
Att skapa en ”infrastruktur” för hur en bransch säkrar sin kompetens är nödvändigt. Arbetsplatsens roll kommer att/bör få ökad betydelse. Denna utbildningsprocess måste kvalitetssäkras.
En del är den arbetsförlagda praktiken, där handledaren är en viktig person och har en viktig roll i denna framtida struktur. En handledare som ansvarar för eleven. En handledare som har utbildning och en personlig vandel
som säkerställer den praktiska utbildningen. Vår erfarenhet är att varje utbildning ”snickrar” ihop sin handledare. Detta gör att det blir stor variation
och kvalitet i dessa utbildningar. Ofta består utbildningen av några halvdagar, om ens det. Det förekommer att vissa arbetsplatser ”kommer undan”
med att bara utse en person på arbetsplatsen, som ska ta hand om eleven på
denna arbetsplats. Vår erfarenhet är att en handledare, i vilken bransch som
helst, till stor del bör ha en liknande kompetens.
Det kanske vore möjligt att standardisera/nationalisera handledarrollen.
Det blir många gånger svårt för små företag att avstå medarbetare för dylika
utbildningar samt vem som betalar. Kanske kan dessa läsa på distans eller
hämta in kompetensen på annat sätt. Om en enhetlig eller ett fåtal handledarprofiler tas fram så kan vi också validera mot den/dessa. Detta kommer
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att leda till att vi minimerar utbildningstiden och dess kostnader. Vi ser att
framtidens handledare kan certifieras, diplomeras m.m.
Att ha en gemensam pedagogisk profil gör att vi kan utbilda mer ”ekonomiskt”. Om varje bransch ska vänta in så man fyller en klass/kurs kan det ta
lång tid mellan utbildningstillfällena. Om vi är fler branscher som kan samsas, kan vi utbilda tätare/snabbare. Vi får också en möjlighet till insikt över
branschgränserna. En pedagogisk kunskap kan härmed erbjudas alla yrkesarbetare och blir därmed en utveckling i arbetet.
Problem att lösa:
Utbildningens innehåll, längd (tid), var (i skolan/arbetsplatsen) och vem
betalar? Hur kommer en handledares vardag att se ut? Får denne tillräckligt
med tid att utöva sitt handledarskap? Arbetsplatsens utformning? Är det
värt något? En handledarprofil/utbildning bör innehålla följande kompetenser:
– Pedagogisk del, dockas ihop med respektive yrkeskompetens.
– Kursinnehåll
– Skolans organisation samt hur man löser uppkomna problem mellan
elev, skola, arbetsplats
– Konflikthantering
– Arbetsmiljö, försäkringar m.m.
– Rollen
– Bedömningskriterier
– Integration, mångkulturkunskap
– Ungdomskunskap – Rättigheter/skyldigheter
– Demokrati – Ung och trygg
– Etik och moral
Den person som utses till handledare bör ha en personlig vandel som gör
denne till ett föredöme för eleven och till en ambassadör för sitt företag.
Vi föreslår att LO får i uppdrag
att ta fram ett Handledarprogram som tar bäring i ovanstående text och prioriterar detta program.

Utlåtande
Motionerna 17.52–17.53, 17.54 första att-satsen samt 17.55
17.52
att LO aktivt ska driva frågan att möjligheten till högskolebehörighet ska finnas för
samtliga utbildningar på gymnasiet, även i framtidens gymnasieskola.
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17.53
att LO-distrikten och LO-facken i större grad påverkar skolorna i valet av vilka läromedel de ska använda i samhällskunskapen,
att LO arbetar mer aktivt med att påverka och fortbilda lärarna i högstadieskolorna
och gymnasieskolorna samt
att LO tillsätter en utredning om hur arbetarrörelsen på bästa sätt ska kunna påverka innehållet i läromedlen i framtiden.

17.54 första att-satsen
att det ges en tydlig regional dimensionering och planering av yrkesutbildningen i
vid mening.

17.55
att ta fram ett Handledarprogram som tar bäring i ovanstående text och prioriterar
detta program.

I motion 17.52 lyfts viktiga frågor inför den pågående reformeringen av gymnasieskolan.
Yrkesprogrammen på gymnasieskolan är den viktigaste ingången i de flesta av LO-förbundens yrken. Yrkesutbildningen på gymnasiet ska uppfylla flera syften. För det första ska
dessa ge relevanta yrkeskunskaper. När detta fungerar underlättas ungas etablering på
arbetsmarknaden och ger också möjligheter att upprätthålla goda villkor i dessa yrken.
För det andra ska yrkesutbildningarna ge kunskaper som är viktiga för att vara en aktiv
och medveten samhällsmedborgare. För det tredje ska inte utbildningarna vara utbildningsmässiga återvändsgränder. Om dessa tre krav uppfylls kommer yrkesutbildningar
på gymnasiet att kunna vara ett attraktivt val.
De kunskaper, i både kärnämnen och de mer yrkesspecifika karaktärsämnena, som
man tillägnar sig ska vara tillräckligt generella i sin karaktär och också vara en del av en
kumulativ kunskapsuppbyggnad. Det betyder att yrkeskunskaper ska kunna användas
hos flera olika arbetsgivare och att man ska kunna bygga vidare på de kunskaper som
man tillägnar sig i de teoretiska ämnena.
Vilka teoretiska kunskaper som krävs för att kunna tillgodogöra sig yrkesundervisningen och för att klara yrket skiljer sig dock mellan olika utbildningar. Den matematik som är nödvändig för att klara el-programmet är inte precis densamma som
krävs för att klara handels- och administrationsprogrammet. På samma sätt är det
med svenska och engelska. Att avgöra vilka kunskaper som behövs i dessa yrken och
utbildningar måste avgöras av de enskilda förbunden tillsammans med respektive
arbetsgivare.
De övergripande ambitionerna för att utbildningarna ska ge tillräckliga kunskaper för
ett aktivt medborgarskap innebär att kärnämnena ska innehålla svenska, engelska, matematik och samhällskunskap alternativt ett samhällsorienterade ämne.
Frågan om högskolebehörighet är en tredje viktig fråga. Vad gäller motionens att-sats
om att det ska finnas en möjlighet till högskolebehörighet på samtliga utbildningar på

526

ARBETSLIV OCH PRODUKTIVITET

gymnasiet är detta självklart ett viktigt krav för LO. Den svåra frågan är emellertid om det
ska finnas gymnasieutbildningar som inte ger högskolebehörighet. LOs styrelses uppfattning är att alla program ska ge allmän behörighet till högskolan. Detta är emellertid
inte helt problemfritt. Redan idag lämnar en del gymnasiet utan behörighet till högskolan
och andra utestängs helt från de nationella programmen eftersom de inte har klarat godkända betyg i svenska, matematik och engelska i grundskolan. Den allmänna behörigheten är dessutom inte tillräcklig för mer än en mindre del av utbudet av utbildningar på
högskolan. För att ta sig in på flertalet akademiska yrkesutbildningar krävs särskild behörighet. Hur den framtida gymnasieskolan än utformas, kommer behovet av komvuxutbildning för kompletteringar att vara viktig även i framtiden.
Det finns också anledning att diskutera vilka ämnen som krävs för att uppnå allmän
behörighet. Dagens krav för allmän behörighet till högskolan är godkända betyg i
svenska A och B, engelska A och matematik A. Det mesta pekar på att de också, med
svenska B som ett möjligt undantag, är kunskaper som är nödvändiga i alla LO-yrken.
Det finns dock en del som pekar på att högskolorna anser att ytterligare kunskaper i
engelska är nödvändiga för att klara högskolestudierna. De krav som finns idag för att
uppnå allmän behörighet kan rymmas inom ramen för de kärnämnen som fortsättningsvis kommer att finnas på alla gymnasieprogram. Kravnivån för att klara utbildningen, det vill säga vilka ämnen som man måste ha godkänt i för att klara en studentexamen, bör emellertid vara en fråga för de respektive yrkesnämnderna, eller eventuella framtida programråd, att ta ställning till. Idag skiljer sig kraven markant åt mellan olika avtalsområden, från att man ska ha godkänt i alla kärnämnen till att man inte uppställer några sådana krav.
Inom ramen för varje utbildning är det viktigt att göra det tydligt för dem som går utbildningarna vad som krävs för att uppnå allmän behörighet till högskolan respektive vad
som krävs för att klara utbildningen och vilka krav som arbetslivet ställer. I dagens gymnasieskola har detta ofta varit otydligt. Det bör också finnas en möjlighet att läsa in särskild behörighet till högskoleutbildningar som är kopplade till yrkesvalet. Till exempel är
det lämpligt att de som väljer omvårdnadsprogrammet ges möjlighet att läsa de ämnen
som krävs för att man ska kunna antas till sjuksköterskutbildningen. Slutligen måste
komvuxstudier vara tillgängliga för alla. Det är också viktigt att betygssystemet gör det
möjligt för dem från yrkesprogrammen att betygsmässigt konkurrera med dem som gått
ett studieförberedande program.
Motion 17.53 behandlar frågan om läromedel i skolan samt behovet av att påverka lärarfortbildningen. Att dagens elever får ta del av vårt lands hela historia blir allt viktigare
för att förstå och kunna påverka framtiden. Det är därför viktigt att lärare använder läromedel som speglar samhällsutvecklingen så allsidigt som möjligt. Att påverka i den riktningen då skolan är kommunaliserad blir en fråga för den lokala nivån.
I motion 17.54 lyfts den angelägna frågan om dimensioneringen av de gymnasiala
yrkesutbildningarna. Med det system som finns idag finns det inte någon instans som
tar det samlade ansvaret för utbudet och dimensioneringen av yrkesutbildningen varken på nationell eller regional nivå. Dimensioneringen bygger inte på elevers efterfrå-
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gan eller på arbetsmarknadens behov. Detta har lett till att det i många sektorer på
arbetsmarknaden är svårt att rekrytera arbetskraft med rätt utbildning, samtidigt som
många unga har svårt att etablera sig i arbetslivet eftersom de har en gymnasieutbildning utan de yrkeskunskaper som efterfrågas. När gymnasieskolan reformeras är det
oerhört angeläget att en annan styrning av denna införs där arbetsmarknadens parter
får en betydligt större roll för att dimensionera och kvalitetssäkra de gymnasiala yrkesutbildningarna. Förutsättningarna för en regional dimensionering och planering av yrkesutbildningarna måste stärkas. Yrkesutbildningarnas kvalitet och dimensionering
kommer med all sannolikhet att vara en viktig fråga för det regionala tvärfackliga uppdraget, men kongressen bör inte binda upp detta arbete på det sätt som föreslås i den
andra att-satsen i motionen.
Motion 17.55 tar upp frågan om behovet av utbildade handledare. I att-satsen föreslår
motionären att det ska tas fram en utbildning av handledare. LO delar motionärens uppfattning att det är viktigt med välutbildade handledare för att på så sätt öka kvaliteten på
arbetsplatslärandet i de gymnasiala yrkesutbildningarna. I samverkan med förbunden
bör LO verka för att den myndighet som har detta uppdrag får i uppdrag att ta fram en modell för handledarutbildning.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 17.52 och 17.54 första att-satsen,
att anse motionerna 17.53 första att-satsen och 17.55 besvarade samt
att avslå motion 17.53 andra-tredje att-satserna.

Debatt
I debatten deltog
Christian Andersson, IF Metall
Thomas Gustavsson, Fastighets
Hans Björke, IF Metall
Irene Wennemo, LO

Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtande,
– Riktlinjerna utbildningspolitik, sidorna 37–39,
– Utskottsarbetets förslag till förändringar.
– Thomas Gustavssons, Fastighets yrkande om bifall över motion 17.51,
– Christian Anderssons, IF Metall yrkande om bifall över motion 17.53
första och tredje att-satserna,
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–

–

Thomas Gustavssons, Fastighets yrkande om tillläggsatt-sats till motion
17.55: att LO i samverkan med förbunden verkar för att en myndighet
som har detta uppdrag får ett uppdrag att ta fram en modell för handledarutbildning samt
Hans Björkes, IF Metall yrkande om ny att-sats i riktlinjerna sidan 39: att
LO ska driva kulturpolitiska frågor med facklig bäring.

Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla styrelsens utlåtande över motion 17.51.
Votering begärdes av Thomas Gustavsson, Fastighets.
att bifalla styrelsens utlåtande över motion 17.53 tredje att-satsen.
Votering begärdes av kongressordförande.
att avslå Hans Björkes, IF Metall yrkande om ny att-sats i riktlinjerna sidan
39.
Votering begärdes av Hans Björke, IF Metall.
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande över motion 17.53 första att-satsen,
att avslå Thomas Gustavssons, Fastighets tilläggsatt-sats till motion 17.55,
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtanden samt
att anta Riktlinjerna utbildningspolitik, sidorna 37–39 inklusive Utskottsarbetets förslag till förändringar.
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Kultur
Motionerna 17.56–17.58
17.56
Högeralliansens politik skapar kulturskymning
SEKO Dalarna
Billiga kvalitetsböcker bildar och behövs som alternativ till alla kommersiella
medier som sköljer över oss. ”En bok för alla” bildades 1976 efter ett beslut
i riksdagen och har till uppdrag att ge ut kvalitetslitteratur till lågt pris. Sedan
1980 omfattar utgivningen även barn- och ungdomsböcker. Motiven var att
främja läsverksamhet och sprida god litteratur även till dem som har knackig
ekonomi och som därför tvingats välja bort böcker i familjeekonomin.
”En bok för allas” barnutgivning har nått en målgrupp som annars inte
skulle köpt böcker. För oändligt många förskolor och skolor är en prenumeration på ”En bok för alla” enda möjligheten att till en rimlig kostnad, regelbundet förnya det egna bokbeståndet. Den behövs, och den är en nationell
litteraturresurs, som når långt ut även i vuxenutbildningen. Inte minst våra
nya svenskar får på så vis till sig kvalitetslitteratur med en ökad förståelse för
det nya samhälle de skall verka i. I det fackliga folkbildningsarbetet, där vi
nu satsar på läsprojektet ”Läs för mig pappa” har ”En bok för alla” varit en
ovärderlig tillgång. Man kan bara spekulera i varför den borgerliga regeringen
drar in statsstöd till verksamheter som bevisligen gör stor nytta bland dem
som har det ekonomiskt knapert. Den kortsiktiga vinsten som staten genom
detta gör kan inte på långa vägar uppväga de långsiktiga konsekvenserna.
Men det följer helt den överklasslinje som nu styr Sverige. De rika ska ha mer
på de fattigas bekostnad. Statens omfördelande roll ska begränsas.
Högerpolitiken är tydlig, kulturskymningen närmar sig, det finns ingen
politisk ambition att sprida läsglädje eller ge de sämst ställda familjerna tillgång till vårt kulturarv. Det var inte länge sedan som stödet drogs in till fritt
inträde på muséerna. Medan de rika får förmån efter förmån levererat till sig.
Sänkta fastighetsskatter, pigavdrag och slopad förmögenhetsskatt för att
nämna några. Vi blir så innerligt trötta på detta ensidiga knaprandet på dem
som har det sämst ställt. Litterära satsningar som ”En bok för alla” är ett lysande alternativ till all den kommersiella skräpkultur som sköljer över oss. I
ett samhälle med demokratiska ambitioner får det aldrig vara de ekonomiska
levnadsvillkoren som ska avgöra möjligheterna att tillgodogöra sig vårt kulturarv. Då är vi ute på en farlig väg. Vi behöver återinföra fritt inträde till
muséerna och satsningar på god litteratur.
Vi föreslår
att LO verkar för ett återinförande av ”En bok för alla” samt
att LO verkar för ett återinförande av fritt inträde till de statliga muséerna.
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17.57
Fri entré till muséerna
SEKO Dalarna
När porten till de fria museibesöken slogs igen framför ansiktet på låginkomsttagarna realiserade den borgerliga alliansen ännu ett av sina vallöften.
Nu kan vi se resultatet, 40 procent färre besök. Så stor blev nämligen minskningen av antalet museibesök på de 19 statliga muséer som vid årsskiftet tog
bort de fria entréavgifterna. Man kan bara spekulera i varför den borgerliga
regeringen drar in statsstöd till verksamheter som bevisligen gör stor nytta
bland dem som har det ekonomiskt knapert. Det kan knappast vara ekonomiska skäl nu när Sverige går för högtryck.
Det är högerns gamla klassvärderingar som skiner igenom den nya kulturpolitiken. Sanningen är nog den att det finns ingen politisk ambition ens i
den övriga alliansen att sprida bildning i de breda folklagren eller ge de sämst
ställda familjerna tillgång till vårt kulturarv. Av tradition är det en högutbildad medelklass som har njutit av muséernas samlingar och fört traditionen
vidare till sina barn. Arbetarklassen mår antagligen bäst av att befinna sig i
ett kulturmörker.
Med 2005 års reform med fri entré så sänktes tröskeln till salarna. Nya
grupper trädde in och fick tillgång till de värdefulla samlingar och konstskatter som de faktiskt är med och äger. I faktiska siffror ökade besöken med 2,9
miljoner. För muséerna och deras anställda innebar det en ny och större
publik och mer stimulerande arbete. I kulturrådets egen stora undersökning
visade det sig att den socialdemokratiska museireformen till stora delar lyckades i sina ambitioner att underlätta tillgången till vårt kulturarv och sprida
den till nya grupper som av tradition och av ekonomiska skäl tvingats välja
bort denna konsumtion. Reformen var på så vis ett värdefullt alternativ och
en balans till all den hyperkommersiella skräpkultur som vi dränks av i TVkanalerna.
Utvärderingen av försöket med fri entré kan tydligt påvisa att grupper av
förstagångsbesökare ökat. Den konstaterar att andelen besökare med låg utbildningsbakgrund har ökat. Att fler besökare också kommer från barn- och
ungdomsgrupper. Statistiken visar också på en stor ökning av besökare i
grupper från skola och förskola. Men även fler äldre och pensionärer syns ha
tagit tillfället att besöka muséer. Sex muséer drar i sina redogörelser slutsatsen att andelen besökare som kommer från län utanför Stockholmsregionen
har ökat.
Då det gäller könsfördelningen menar några muséer att andelen kvinnor
ökat. En modern syn på museiverksamheten måste vara att ge den en roll som
ett öppet offentligt rum likt biblioteken. Det finns starka demokratiaspekter
som talar för det men även bildningsaspekten, tillgänglighetsaspekten och integrationssträvanden är ytterligare argument som väger starkt.
Vi befarar att de får rätt som påstår att kulturskymningen närmar sig allt-
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mer under den borgerliga regeringsperioden, framförallt drabbas de som
tvingas vända på slantarna. Vi väntar med fasa på dråpslaget mot folkhögskolorna. I ett samhälle med demokratiska ambitioner får det aldrig bli de ekonomiska levnadsvillkoren som ska avgöra möjligheterna att tillgodogöra sig
vår historia eller vårt kulturarv. Då är vi ute på en farlig väg. Vi behöver återinföra fritt inträde till muséerna och satsningar på god litteratur. Vi behöver
återinsätta en socialdemokratisk regering som förstår värdet av fri tillgång till
våra kulturskatter oavsett ekonomiska levnadsvillkor.
Vi föreslår att LO får i uppdrag
att återinföra det lyckade försöket med fri entré till våra statliga muséer samt
att verka för att de regionala muséerna blir fria från entré.

17.58
Kultur på arbetsplatsen
Fastighetsanställdas Förbund avd 2, Göteborg
Man mår bra av kreativitet på jobbet. Hur får man arbetslivet att bättre förvalta människors kreativitet och nytänkande? Kreativitet och innovation på
jobbet ger också ett bättre psykiskt välbefinnande hos personalen visar en avhandling vid Lunds Universitet. Att kreativitet och innovation kan bidra till
ekonomisk tillväxt är allmänt känt. Ett kreativt arbetsklimat och ett ledarskap inriktat på relationer ger också mindre stress hos personalen. Relationen
till det psykologiska välbefinnandet är mycket tydlig.
Mångårig forskning visar att kultur har avgörande effekter på hälsa, arbetsmiljö, effektivitet och kreativitet inom arbetslivet. Den stora utmaningen för oss är vad vi gör med den kunskapen. Att samverka med kulturen är
många gånger att våga bjuda in det okända. Det passar de företag och arbetsplatser som vill hantera förändringar och få nya perspektiv på sin verksamhet.
Det är viktigt att med miljöer som gynnar risktagandet och egna initiativ,
och att människor med modiga idéer får en chans att förverkliga dessa.
Vi föreslår att LO verkar för
att kulturella satsningar på arbetsplatserna blir avdragsgilla.

Utlåtande
Motionerna 17.56–17.58
17.56
att LO verkar för ett återinförande av ”En bok för alla” samt
att LO verkar för ett återinförande av fritt inträde till de statliga muséerna.
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17.57
att återinföra det lyckade försöket med fri entré till våra statliga muséer samt
att verka för att de regionala muséerna blir fria från entré.
17.58
att kulturella satsningar på arbetsplatserna blir avdragsgilla.
Motionerna 17.56 och 17.57 pekar på den stora skillnaden i synen på kultur och kulturpolitik mellan den nuvarande borgerliga regeringen och den tidigare socialdemokratiska.
Där socialdemokraterna hade delaktighet och tillgänglighet som en central målsättning
är det för den nuvarande regeringen viktigare med marknadsstyrning och stödjande av
stora kulturinstitutioner i främst Stockholm.
Det kanske tydligaste exemplet för den nya inriktningen och det som tidigt drabbades
av borgarnas politik var borttagandet av den fria entrén till de statliga muséerna. Den fria
entrén till de statliga muséerna var en succéreform som på kort tid kraftigt ökade besöken och därmed möjligheten för fler att ta del av vårt kulturarv. Det tidigare socialdemokratiska beslutet att öppna upp de statliga muséerna var en kulturpolitisk framgång som
ligger helt i linje med målet om delaktighet och tillgänglighet. Vad gäller de regionala muséerna och fri entré till dessa bygger det på regionala beslut som enbart kan påverkas på
denna nivå.
Motion 17.56 pekar på ”En bok för alla” vars betydelsefulla verksamhet också kommer att drabbas av väsentligt sämre villkor. Det är olyckligt att staten retirerar från sitt
ansvar för läsfrämjande att få läsovana att nås av boken och det skrivna ordet. Regeringens beslut att dra in medlen till ”En bok för alla” är ett medvetet ideologiskt beslut
som måste bemötas med alternativa förslag som kan drivas igenom vid ett maktskifte i
Riksdagen.
Den viktigaste åtgärden för att förändra kulturpolitiken är ett ökat politiskt engagemang för att på demokratisk väg påverka framtidens kulturpolitik.
Motion 17.58 föreslår avdragsrätt för arbetsgivarna för kultur i arbetslivet. Tanken är
god att ge kulturen en roll som del i arbetslivet. Forskning visar att kultur är en tillväxtfaktor och att kulturverksamhet är en arbetsmiljöförbättrande verksamhet. Kulturverksamhet på arbetsplatsen bidrar till en bättre psykosocial arbetsmiljö och väcker intresse för
kulturen i stora grupper som annars inte nås av kultur, varken som konsumenter eller som
producenter.
Kultur i arbetslivet är på flera sätt en god idé som behöver utvecklas. Kultur i arbetslivet (KIA) har under många år finansierat många positiva och utvecklande projekt. Framtiden för KIA under den borgerliga regeringen är dock höljd i dunkel då regeringen har
som mål att KIA-medlen ska användas på annat sätt än i dag.
Avdragsrätt för kultur i arbetslivet kan se ut som en sympatisk tanke, men risken är att
det skulle premiera kulturkonsumtion istället för löntagarnas delaktighet i olika kulturprojekt. En bättre väg att gå är att utveckla KIA snarare än att ge avdragsrätt till arbetsgivarna. Ytterst handlar det om vårt intresse att som löntagarorganisation kunna vara
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delaktiga i olika kulturprojekt och i det sammanhanget är det av betydelse hur finansieringen utformas.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motion 17.56,
att anse motion 17.57 besvarad samt
att avslå motion 17.58.

Debatt
I debatten deltog
Hans Björke, IF Metall
Thomas Gustavsson, Fastighets
Claes-Göran Enman, LO

Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtande,
– Thomas Gustavssons, Fastighets yrkande om bifall till motion 17.58,
– Hans Björkes, IF Metall yrkande om tilläggsatt-sats till motion 17.56: att
LO verkar för att kraftiga satsningar görs för att starta nya och utveckla
befintliga arbetsplatsbibliotek på LO-förbundens arbetsplatser, till vilket
styrelsen yrkade bifall samt
– Thomas Gustavssons, Fastighets yrkande om tilläggsatt-sats till motion
17.58: att kulturutövande erkänns som friskvård och därmed ska kunna
erbjudas som friskvårdsbidrag i anställningen.
Kongressen beslutade
att bifalla Hans Björkes, IF Metall yrkande om tillläggsatt-sats till motion
17.56: att LO verkar för att kraftiga satsningar görs för att starta nya och
utveckla befintliga arbetsplatsbibliotek på LO-förbundens arbetsplatser,
att bifalla styrelsens utlåtande över motion 17.58 varvid Thomas Gustavssons
förslag till tilläggsatt-sats inte kunde tas upp till beslut samt
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.
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Diskriminering
LO – Förbund i samverkan del av avsnittet
Starka kollektivavtal, sid 72–74
Riktlinjer: Diskriminering, sid 39–40
Motionerna 17.59–17.62
17.59
Projekt – Mäns våld mot kvinnor
Kommunal Västernorrland
Ingen ska behöva bli slagen eller psykiskt misshandlad. Ingen ska behöva tappa fotfästet på grund av någon annan. Ingen ska berövas sitt självförtroende
och sin tro på livet. Ändå händer det.
Nu kan den som blivit utsatt för våld i sitt eget hem få professionell hjälp
för att komma vidare. Detta genom ett projekt som Kommunal har tillsammans med Folksam och SKR – Sveriges Kvinnojourers Riksförbund.
Professionell hjälp är ett viktigt steg på vägen till en ny tillvaro och ger
kraft att hitta nya möjligheter. Detta är inte en fråga enbart för Kommunals
medlemmar utan detta är en fråga för hela samhället, offer och förövare
finns överallt i alla förbund.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för att alla förbund inom LO-kollektivet ska medverka i
detta projekt.

17.60
Situationen för ”papperslösa”
SEKO Stockholm
Det fackliga löftet innebär att löntagarna lovar att inte konkurrera med varandra om jobben med sämre löner och sämre villkor. Men i dagens Sverige
finns det tusentals människor (10 000–50 000) som arbetar i landet men saknar arbets- och uppehållstillstånd. De kallas för ”papperslösa”. En del har
lockats hit av ”vänner”, dvs. företag som tjänar pengar på deras arbete, några
har kommit som turister, men det finns också familjer som har varit asylsökande och efter många år fått avslag, men väljer att stanna kvar. För att överleva arbetar de svart vilket innebär att de jobbar med sämre lön och sämre
villkor, ja de är faktiskt helt rättslösa. De oseriösa arbetsgivare som utnyttjar
deras underordnade ställning sysslar med ekonomisk brottslighet.
LO har nu programmatiskt tagit ställning för att de ”papperslösa” ska
stödjas och att LO ska bekämpa de oseriösa arbetsgivare som utnyttjar dem.
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Det är bra. Men det finns en fråga till som måste lösas, de som redan är här
och har varit här i många år. För dem blir de åtgärder som LO föreslår inte
till någon större hjälp.
LO måste verka för att de får ett anständigt liv, ofta efter många år av underjordiskt liv i Sverige. Även om en amnesti inte löser frågan om de ”papperslösas” ställning för gott, så är det inte ett skäl för att inte försöka lösa frågan för dem som redan är här!
Vi föreslår
att LO aktivt ska stödja ”de papperslösas förening” samt
att LO aktivt verkar för amnesti för gömda flyktingar och ”papperslösa” som
inte gjort sig skyldiga till grov brottslighet.

17.61
Papperslösas rättigheter
Fastighetsanställdas Förbund
Fastighetsanställdas Förbund menar att ingen lever frivilligt utan papper i
ett land, sedan må regeringen och dess integrationsminister tycka vad de
vill. Papperslösa, var de än befinner sig, drabbas mycket hårt både mänskligt och ekonomiskt av sin situation. De tvingas för sin överlevnads skull att
gå med på fullständigt horribla löner och arbetsvillkor. Denna situation är
mycket illa för de papperslösa men också för alla som arbetar på samma
marknad.
Det stora och avgörande problemet är de kriminella och profithungriga
arbetsgivare som dumpar både löner och andra arbetsvillkor. Det är dessa
arbetsgivare som ska fram i ljuset, få sitt straff, betala kollektivavtalsenliga
löner och skadestånd både till den papperslöse och fackförbundet.
Ingen människa är illegal och det är inte de papperslösa som är problemet. Det finns all anledning att stödja de papperslösa arbetarna. Ett stöd som
innebär ett hävdande av kollektivavtalen är också ett stöd för alla som arbetar i branschen och ett nej till lönedumpning. Fastighetsanställdas Förbund
vill att straffet för den som arbetar illegalt avskaffas. Det verkliga problemet
är de kriminella arbetsgivare som profiterar på människors utsatthet. Det är
ovärdigt ett civiliserat samhälle. Det är dessa profitörer som ska straffas i
form av näringsförbud och fängelse. Vi har kollektivavtal som ska gälla oavsett vem det handlar om, svensk eller utlänning, kvinna eller man, ung eller
gammal, med eller utan papper. I denna kamp kan vi mycket väl samarbeta
med seriösa arbetsgivare och deras organisationer. Dessa företag har allt att
vinna på att de kriminella och oseriösa försvinner.
Handläggningstiderna för asylansökan och överklaganden måste kortas
markant. Det är mänskligt orimligt att det får gå år utan beslut i uppehållstillståndsfrågan. I detta sammanhang vill vi i humanismens namn också påpeka att barnen till papperslösa enligt barnkonventionen ska ha rätt till skol-
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gång, vilket inte är givet i Sverige och att full sjukvård ska kunna ges till papperslösa.
Ingen annan än fackföreningsrörelsen själv tillsammans med de papperslösa bestämmer om och hur vi ska organisera och företräda de papperslösa.
Denna fråga måste lösas snabbt. Ju längre tid som går utan att vi har kontroll
över löner och arbetsvillkor minskar värdet för våra kollektivavtal och i motsvarande grad ökar möjligheterna för de kriminella arbetsgivarna att fortsätta
sitt profiterande.
Vi föreslår
att vi gemensamt inom LO utvecklar former för att organisera papperslösa
och hävda deras rättigheter på arbetsmarknaden,
att LO verkar för hårdare straff för de kriminella arbetsgivarna,
att LO verkar för att de papperslösas arbete avkriminaliseras,
att LO verkar för att tiderna för asylansökan kortas markant,
att LO verkar för lagstadgad rätt till skolgång för barn till papperslösa samt
att LO verkar för fullvärdig sjukvård till papperslösa.

17.62
Integrerad namnsdagskalender
Transportarbetareförbundet avd 5, Stockholm
Integrationspolitik kan handla om de stora projekten för de stora frågorna
men också mer anspråkslösa insatser i det lilla perspektivet. Det här förslaget
hör till de senare.
I dagens kalendrar (inklusive LOs egen) förekommer bara traditionella
svenska namn; Karin, Anders och Magnus inte Consuela, Achmed och
Momodou.
Vi föreslår att LO tar fram en egen kalender med alla förnamn som finns
noterade för boende i Sverige, även om det krävs 6–7 namn per dag.
Utöver rättviseaspekten är förhoppningen att man då på arbetsplatserna,
under lättsamma former, kommer att diskutera namn, hur man fått sina
namn och hur ens släktförhållanden är. Vi lär känna varandra lite bättre och
det visar sig att släktförhållanden världen över är rätt lika dem vi har i Sverige.
Man kunde också passa på att i kalendern notera olika nationella och religiösa
högtider.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO undersöker möjligheten att trycka en egen kalender med, om möjligt, alla i Sverige förekommande förnamn samt med olika nationella och
religiösa högtider noterade, detta för att underlätta förståelse och integration mellan människor – framför allt på arbetsplatserna.
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Utlåtande
Motionerna 17.59–17.62
17.59
att LO ska verka för att alla förbund inom LO-kollektivet ska medverka i detta projekt.
17.60
att LO aktivt ska stödja ”de papperslösas förening” samt
att LO aktivt verkar för amnesti för gömda flyktingar och ”papperslösa” som inte
gjort sig skyldiga till grov brottslighet.

17.61
att vi gemensamt inom LO utvecklar former för att organisera papperslösa och hävda
deras rättigheter på arbetsmarknaden,
att LO verkar för hårdare straff för de kriminella arbetsgivarna,
att LO verkar för att de papperslösas arbete avkriminaliseras,
att LO verkar för att tiderna för asylansökan kortas markant,
att LO verkar för lagstadgad rätt till skolgång för barn till papperslösa samt
att LO verkar för fullvärdig sjukvård till papperslösa.
17.62
att LO undersöker möjligheten att trycka en egen kalender med, om möjligt, alla i
Sverige förekommande förnamn samt med olika nationella och religiösa högtider noterade, detta för att underlätta förståelse och integration mellan människor – framför allt på arbetsplatserna.

Motion 17.59 tar upp frågan om LOs stöd till ett samverkansprojekt om kvinnofrid. Kvinnofridspropositionen som antogs av riksdag och regering 1998 utgör en viktig grund till
att ge ökat fokus i samhället när det gäller mäns våld mot kvinnor. Nuvarande regering
har fortsatt arbetet utifrån kvinnofridspropositionens intentioner och antog i november
2007 en handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld
och förtryck samt våld i samkönade relationer. Handlingsplanen berör sex insatsområden, däribland ökat skydd och stöd till våldsutsatta, ökad samverkan och ökade
kunskaper.
När det gäller samverkan och kunskapsinsatser har de fackliga organisationerna ett
viktigt ansvar. LOs styrelse ser positivt på att, i synnerhet på lokal och regional nivå, samarbeta med ideella organisationer såsom kvinnojourer i kommunerna och brottsofferjourer. Det ger LO och förbunden ökad kunskap och information, som i sin tur ger goda
möjligheter för de fackligt förtroendevalda att kunna ge medlemmar stöd och insatser på
arbetsplatserna för att motverka våld i nära relationer och, när våld förekommit, ge rätt
stöd till utsatta personer.
LO har under den gångna kongressperioden haft ett samarbete med dramagruppen
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Tage Granit. Med deras föreställning ”Mottagningen” som tar upp frågan om våld i nära
relationer ur berördas perspektiv har tematräffar ordnats för förbunden och LO-distrikten
där mäns våld mot kvinnor och fackets roll för att ge stöd och hjälp i dessa frågor diskuterats. Ett mycket givande och uppskattat arbete som gett ett ökat medvetande och resulterat i fortsatta insatser.
Motionären beskriver de stödinsatser som riktats till våldsutsatta kvinnor i ett samverkansprojekt med Folksam och Sveriges Kvinnojourers Riksförbund, liksom de kunskapsinsatser som riktats till medlemmarna. LOs styrelse delar motionärens uppfattning att
våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem samt att projektets insatser varit betydande både för att kunna ge de våldsutsatta kvinnorna en ökad trygghet i livet och ökad
kunskap till medlemmarna.
LOs styrelse delar vidare Kommunals uppfattning att LO bör verka för förbundsgemensamma insatser i syfte att ge stöd till våldsutsatta och offer när det gäller våld i nära relationer med målet att våldet ska upphöra.
Det av motionären beskrivna projektarbetet har avslutats för att från januari 2008 ingå
i Kommunals ordinarie verksamhet varför det inte längre är möjligt för LO att delta i detsamma. LOs styrelse är av den uppfattningen att man inte vill rekommendera samverkan
med ett specifikt riksförbund, då det finns fler centrala kvinnojoursförbund.
Motionerna 17.60 och 17.61 tar upp de papperslösas situation. De papperslösas förening är ett nätverk som kämpar för de papperslösas rättigheter. De vill att papperslösa ska
beviljas uppehållsrätt genom regularisering/amnesti, d.v.s. en kampanj där staten beviljar personer som vistats i landet utan tillstånd rätt att stanna permanent eller tillfälligt.
LO har redan idag kontakter med De papperslösas förening. Det finns möjligheter att
utveckla detta till ett samarbete med syfte att förbättra situationen för papperslösa. Att
stödja arbetstagare oavsett status och fackligt medlemskap är viktigt av främst mänskliga men också rationella skäl. Papperslösa är extremt utsatta för arbetsgivares godtycke.
Ingen arbetstagare ska behöva utstå exploatering. Ingen ska utsättas för diskriminering
med villkor som understiger de kollektivavtalade. En ständig tillgång på billig arbetskraft
får även följdeffekter på resten av arbetsmarknaden i form av dämpat omvandlingstryck
och lägre villkorsgolv.
Motionären föreslår att papperslösa ska få amnesti. De som idag lever gömda i Sverige
skulle då få en dramatiskt förbättrad levnadsstandard med samma rättigheter som alla
andra i samhället. Men det är en beprövad politik som har visat sig ha signaleffekter mot
nytillkommande papperslösa och snarare institutionalisera istället för att stävja problemen för papperslösa. Under de senaste 25 åren har ett antal europeiska länder haft regulariseringskampanjer. Erfarenheter visar enligt OECD på en ökning av illegal migration
som följd av regularisering. Därmed kan inte regularisering ses som annat än kortsiktig
politik som förvisso hjälper många papperslösa som redan är här men understödjer ett
fortsatt problem med rättslösa i samhället.
Samhället kan inte sända signaler med innebörden att ett liv som undangömd och
papperslös kan löna sig i form av en framtida regulariseringskampanj. En regularisering
för dem som idag lever i Sverige utan tillstånd vore med andra ord detsamma som att det
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kontinuerligt kommer nya papperslösa, något som människosmugglare sannolikt inte
skulle vara sena att utnyttja.
Facket måste kunna erbjuda sina medlemmar praktisk hjälp när problem uppstår på
arbetsplatsen. En organisering av papperslösa försvåras av att ett medlemskap i facket
innebär en risk för både uppsägning och att man måste lämna landet. Facket kan inte heller acceptera illegalt arbete och att man arbetar för lägre än avtalsenlig lön och utan sociala förmåner. Effekten av ett fackligt ingripande skulle således resultera i att den
papperslösa antingen förlorar arbetet eller blir utvisad.
Med aktuellt lagrum är det svårt för facket att bistå papperslösa. I nuläget kan således
inte LO erbjuda papperslösa ett traditionellt fackligt medlemskap. Men LO avser att hitta
andra former för att kunna biträda papperslösa. Målet är att kunna ge stöd till alla arbetstagare på svensk arbetsmarknad oavsett status.
För att stärka dessa mest utsatta på arbetsmarknaden, anser LO att arbetstagare som
arbetar utan arbets- eller uppehållstillstånd bör avkriminaliseras genom ändring av utlänningslagen. På samma sätt som vid prostitution bör kunden, inte den som blir utnyttjad, straffas. Det bör dessutom bli möjligt att utdöma ett skadestånd från arbetsgivaren
som motsvarar mellanskillnaden av den lön man fått och den som är normal i branschen.
I de fall då arbetsgivaren särskilt grovt utnyttjat arbetstagarens utsatta position ska dessutom allmänt skadestånd kunna utgå.
En viktig nyckel för att lösa problemsituationer och motverka att dessa inte uppstår är
att handläggningen av asylärenden är snabb och effektiv, utan att avkall görs på rättssäkerheten. Styrelsen håller med motionären om att handläggningstiden av asylärenden
måste kortas så långt som möjligt.
Det är ingen lätt uppgift att göra avvägningar gällande papperslösas rättigheter, då
de å ena sidan befinner sig i en utsatt position men likväl vistas i landet utan tillstånd.
Frågan om tillgång till exempelvis skola, vård, barnomsorg och pensionssystem är problematisk vid all typ av migration och avgörs i stor utsträckning av om bilaterala avtal
finns mellan länder.
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 skadeslösa oavsett föräldrarnas val och status.
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 staten. I praktiken innebär detta att papperslösas tillgång till vård är
mycket begränsad. Barn som lever i Sverige utan uppehållstillstånd men som tidigare har
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sökt asyl i Sverige har full rätt till hälso- och sjukvård samt tandvård på samma villkor som
en svensk medborgare.
Begreppet ”fullvärdig sjukvård” som används i motionen är oklart. Papperslösa bör få
tillgång till subventionerad vård. Det är inte värdigt ett välfärdssamhälle att vård för papperslösa måste ske i det fördolda. Alla som lever i Sverige bör få tillgång till nödvändig
hälso- och sjukvård och i vissa fall, exempelvis mödra- och förlossningsvård, tillgång till
förebyggande vård. Människor ska inte behöva avstå nödvändig vård av rädsla för upptäckt och kostnader.
Motion 17.62 vill att LO ska trycka en egen kalender. Det är glädjande att läsa nytänkande förslag kring hur integrationen i samhället kan förbättras. Det är också mycket
positivt när dessa förslag rör sig på en vardaglig nivå där förändringar relativt snabbt blir
påtagliga för många. Ur den aspekten är förslaget om produktion av en kalender med
även utländska namnsdagar och högtider bra. Det är dock ingen uppgift för LO, varför
motionen avslås.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 17.61 andra–femte att-satserna,
att anse motionerna 17.60 första att-satsen, 17.61 första att-satsen och sjätte att satserna besvarade samt
att avslå motionerna 17.59, 17.60 andra att-satsen och 17.62.

Debatt
I debatten deltog
Wanja Lundby-Wedin, styrelsen
Bengt Sandberg, Fastighets
Sten-Erik Johansson, Fastighets
Bjarne Isacson, SEKO
Ewa Glimhed, Kommunal
Luciana Oskarsson, Kommunal
Gerardo Berrios, SEKO
Christina Nordenö, Kommunal
Birgitta Asklöf, Kommunal
Joakim Nissinen, Kommunal
My Billstam, SEKO
Torkel Blom, Transport
Per Lilja, Handels
Johan Lindholm, Byggnads
Bengt Sandberg, Fastighets
Sten-Erik Johansson, Fastighets
Lars Hildingsson, Byggnads
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Ola Löfquist, HRF
Tomas Pettersson, Byggnads
Per Lilja, Handels
Tony Berggren, Skogs och Trä
Lars-Åke Almqvist, Kommunal
Madelene Syrén, LO
Monika Arvidsson, LO
Erland Olauson, styrelsen

Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtande,
– Riktlinjerna Diskriminering, sidorna 39–40,
– LO – Förbund i samverkan, sidorna 72–74,
– Christina Nordenös, Kommunal m.fl. yrkande om tilläggsatt-sats till motion 17.59: att LO-kongressen uppmanar förbunden att ta initiativ till att
starta projekt som ger stöd till kvinnor som utsatts för våld,
– Joakim Nissinens, Kommunal m.fl. yrkande om bifall över motion 17.59,
– Gerardo Berrios, SEKO yrkande m.fl. om bifall över motion 17.60 andra
att-satsen,
– Sten-Erik Johanssons, Fastighets m.fl. yrkande om bifall över motion
17.61 första att-satsen,
– Tony Berggrens, Skogs och Trä yrkande om bifall över motion 17.61 sjätte att-satsen,
– Bengt Sandbergs, Fastighets yrkande om ny att-sats i motion 17.61: att
alla som lever i Sverige ska ha tillgång till hälso- och sjukvård och förebyggande vård på samma villkor som en svensk medborgare,
– Ola Löfquists, HRF yrkande om att avslå sista att-satsen i motion 17.61,
– Ola Löfquists, HRF yrkande om en tillläggsatt-sats i motion 17.61: att
LO verkar för nödvändig sjukvård till papperslösa till vilket styrelsen yrkade bifall,
– Torkel Bloms, Transport yrkande om bifall över motion 17.62,
– Per Liljas, Handels yrkande om tilläggsatt-sats i riktlinjerna sidan 40: att
LO med kraft verkar mot våld i nära relationer till vilket styrelsen yrkade
bifall samt
– Per Liljas, Handels yrkande att kongressen tar ett uttalande kring mäns
våld mot kvinnor och att redaktionsutskottet bereder uttalandet.
Kongressen beslutade efter rösträkning
att med röstsiffrorna 209 mot 188 och 0 blanka bifalla styrelsens utlåtande
över motion 17.59, varvid även, på grund av att motionen avslagits, förslaget till tilläggsatt-sats föll.
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Votering begärdes av kongressordförande.
Rösträkning begärdes av Lars-Åke Almqvist, Kommunal.
Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla styrelsens utlåtande över motion 17.61 första att-satsen.
Votering begärdes av Bengt Sandberg, Fastighets.
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande över motion 17.60 andra att-satsen,
att bifalla styrelsens utlåtande över motion 17.61 sjätte att-satsen,
att avslå Bengt Sandbergs, Fastighets yrkande om ny att-sats till motion
17.61,
att bifalla Ola Löfquists, HRF yrkande om att avslå sista att-satsen i motion
17.61 och
att bifalla Ola, Löfquists, HRF yrkande om tilläggsatt-sats i motion 17.61:
att LO verkar för nödvändig sjukvård till papperslösa,
att bifalla styrelsens utlåtande över motion 17.62,
att bifalla Per Liljas, Handels yrkande om tilläggsatt-sats i riktlinjerna sidan
40: att LO med kraft verkar mot våld i nära relationer,
att bifalla Per Liljas, Handels yrkande att kongressen tar ett uttalande kring
mäns våld mot kvinnor och att redaktionsutskottet bereder uttalandet,
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande,
att anta Riktlinjerna Diskriminering, sidorna 39–40 samt
att anta LO – Förbund i samverkan, sidorna 72–74.
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Punkt 18
Arbetslinjen och välfärden

Anförande
Ulla Lindqvist, LOs förste vice ordförande: Nu har vi alltså kommit till punkt
18. Jag vill börja med att yrka bifall till motionsutlåtandena och riktlinjerna
under den punkten.
Ni har fått ett papper utdelat med förändringar i riktlinjerna, och jag
tänkte att jag skulle börja med att snabbt tala om varför vi gjort de ändringarna.
På sidan 43 första stycket lägger vi till ”boendet” i meningen som börjar
”Den samlade välfärdspolitiken består av”. Det är utifrån en diskussion om
vikten av att vi har en bra bostadspolitik.
Beträffande första att-satsen på sidan 44 blev det en diskussion i utskotten om uttrycket ”nuvarande övergripande”, att det var lite luddigt. Därför
ändar vi till ”den grundläggande principen” – det blir tydligare.
På sidan 45 tredje stycket – och i första att-satsen på sidan 46 – vill vi göra
ett tillägg så att det står ”90 procent av inkomsten”, så blir det tydligare.
På sidan 47 lägger vi till en ny fjärde att-sats: ”att LO verkar för att rättssäkerheten säkerställs i Försäkringskassans hantering och bedömning av arbetsskador.” Det är oerhört viktigt att det finns en rättssäkerhet och att man
behandlas lika.
På samma sida ändrar vi också i sista att-satsen. I stället för att hänvisa till
den rehabiliteringsutredning som försäkringskassan gör skriver vi ”att arbetsskadefrågan prövas tidigt i ett sjukfall”. Det är ju det viktiga – man behöver
inte göra någon koppling till rehabutredning. Dessutom vet vi inte hur det
kommer att bli med detta i framtiden.
På sidan 49 vill vi förtydliga första att-satsen i avsnittet Tandvården och
skriva: ”att LO verkar för en ekonomisk satsning på tandvårdsförsäkringen,
med målsättningen att alla samhällsgrupper ska ha tillgång till god tandvård
som de har råd med.” Vi vill tydliggöra att vårt mål verkligen är att det finns
en tandvårdsförsäkring som alla har råd med.
På sidan 51 andra stycket under Trafikskadeförsäkring gör vi ett tillägg efter ”Den föreslagna förändringen är början på ett systemskifte där varje individ istället ska bära sin egen risk.” Vi skriver: ”Detta kan också leda till en ny
ordning med vållandeprövningar i domstol.” Det är alltså ungefär som det är
i USA. Det är en mycket oroväckande utveckling.
Avslutningsvis vill vi på sidan 53 tredje att-satsen ta bort detta med ”kampanj”, för det handlar ju om ett arbete som måste ske kontinuerligt – det ska
inte vara en engångsföreteelse. Därför skriver vi: ”LO verkar för att Skatteverket och andra berörda myndigheter i samarbete med parterna på arbetsmarknaden kraftfullt informerar om metoder att förhindra eller försvåra
svartarbete.”
Jag yrkar bifall till de förändringarna.
Sedan tänkte jag göra några nedslag i de frågor som vi tar upp i riktlinjerna och avslutningsvis kanske göra ett nedslag i det vi redan har diskuterat
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men som jag tycker hör väldigt mycket ihop med den generella välfärden och
hur det ser ut beträffande sjukfrånvaro och annat.
Först vill jag säga: Vi har en bra, generell välfärd i Sverige som många avundas oss. Det är en välfärd där det finns ett starkt samband mellan skatt och
allas tillgång till föräldraförsäkring, barnbidrag, skola, sjukvård, kollektivtrafik och så vidare. Det är en välfärd som bygger på att vi omfördelar resurser
mellan olika grupper och också omfördelar risker. Det ska garantera alla
trygghet. Det är en omfördelning mellan grupper, men det är också en omfördelning under livet, att man vid olika tillfällen i livet är beroende av olika
slags trygghet på olika sätt.
Det viktiga är att alla är med och bidrar och att alla får del av detta. Alla
får del av det, och alla känner att det är okej och är villiga att betala till. Det
är liksom själva grunden för vår generella välfärd. Det är något att vara rädd
om.
Den politik som regeringen för är en klasspolitik, där man på olika sätt
försöker angripa detta och ställa grupper mot varandra. Då finns det all anledning att verkligen slå fast att vi fortfarande vill ha en generell välfärd som
är till för alla. Det är en oerhört viktig uppgift för oss att jobba för.
En annan del som jag vill ta upp är det som rör föräldraförsäkringen. Idag
vet vi att många unga kvinnor diskrimineras ute på arbetsplatserna när de ska
anställas och när de har blivit anställda, på grund av att de har små barn eller
på grund av att arbetsgivarna tror att de ska skaffa barn.
Det är 30 år sedan vi förändrade moderskapspenningen till att i stället bli
en föräldraförsäkring. Då är det faktiskt lite frustrerande, tycker jag, att bara
20 procent av föräldrapenningen tas ut av männen. Det är ett problem på
flera olika sätt. Det är naturligtvis i första hand ett problem eftersom barn
måste ha tillgång till båda sina föräldrar. Det är också viktigt att både män
och kvinnor har möjlighet och utrymme att vara småbarnsföräldrar.
Det andra är att detta gör att kvinnor diskrimineras på arbetsmarknaden.
Arbetsgivarna tror – ibland fullt motiverat – att unga kvinnor ska vara hemma och föda barn och sedan vara hemma med småbarn. När jag säger ”motiverat” menar jag naturligtvis inte att det är acceptabelt. Men man kan förstå
att de har den bilden, i och med att vi har den här fördelningen av föräldraförsäkringen. Det är därför vi föreslår det vi också beslutade om vid förra
kongressen, med en tredelad föräldraförsäkring.
En annan fråga som är oerhört viktig för våra medlemmar är barnomsorgen. Det är framför allt barnomsorg på obekväma tider som vi behöver jobba
mer med. Där har vi ett krav på att man måste se till att det finns barnomsorg
på obekväma tider.
Det ska man ställa mot det som regeringen nu kommer med: ett vårdnadsbidrag som kommunerna kan införa. Det kommer naturligtvis att innebära att man tar resurser från vår kommunala barnomsorg. Jag tycker att det
är alldeles förskräckligt att ett sådant parti som kristdemokraterna, som jag
tycker är både kvinnofientligt och människofientligt på många sätt, ska ha ett
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sådant inflytande att de får regeringen att införa ett sådant vårdnadsbidrag,
som på många ställen kommer att kunna sabotera för den kommunala barnomsorgen. Det är ett oerhört viktigt krav för oss.
En annan fråga, som vi verkligen kommer att markera idag, är det som
pågår i fråga om de långtidssjukskrivna. Jag tycker att det är fruktansvärt
upprörande. Det har varit upprörande länge att vi har så många medlemmar
som är långtidssjukskrivna och som inte känner en trygghet, inte känner en
trygghet i hur man ska klara sin försörjning, inte känner en trygghet i att man
ska kunna komma tillbaka till sitt arbete.
Problemet har väldigt mycket varit att det inte finns någon riktig klarhet
i vem som har ansvaret. De människor som har drabbats så mycket, ofta på
grund av sitt arbete, bollas mellan olika ställen. Arbetsgivarna tar inte sitt ansvar. Försäkringskassan har inte tagit sitt ansvar. Arbetsförmedlingen tar inte
sitt ansvar. Det är fullständigt oacceptabelt.
Här måste vi komma med åtgärder. Det finns idag förslag som gör att
oron måste vara ännu större, med det förslag som regeringen troligtvis kommer att fatta beslut om imorgon om rehabiliteringskedja och om sänkt sjukersättning för långtidssjukskrivna.
Det är en hetsjakt! Deras grundläggande teori verkar vara att folk inte är
sjuka utan är lata. Jag tycker att det finns ett sådant människoförakt i det –
det är förskräckligt. Detta innebär också sådana förutsättningar på arbetsplatserna att man kan sätta LAS ur spel. Vad de vill är ju att man ska prövas
på sin egen arbetsplats efter tre månader, när man är långtidssjuk, och sedan
prövas för hela arbetsmarknaden efter sex månader. De ställer inga som helst
krav på arbetsgivarna i fråga om rehabilitering.
Alla här idag vet hur det fungerar idag. Det fungerar inte! Med de här reglerna kommer det att fungera ännu sämre, när det inte finns något tryck på
arbetsgivarna att göra åtgärder för rehabilitering. Det är inte de långtidssjukskrivna som är bovarna i det fallet, utan det är arbetsgivarna som är bovar,
som inte vidtar de åtgärder som de ska för att folk ska komma tillbaka till
arbetsplatserna.
Därför har vi tagit upp att vi måste ha en rehabiliteringsförsäkring. Vi
måste ha hårdare bestämmelser när det gäller arbetsgivarnas skyldigheter beträffande rehabilitering, så att det blir tydligt. Vi måste också ha en försäkring, om man behöver omställning från arbetsplatsen. Det är något vi måste
driva både politiskt och avtalsvägen.
Vi kan inte acceptera att våra medlemmar blir utslitna och sedan bara
utkastade på gatan av arbetsgivarna. Jag föreslår att vi gör ett uttalande om
regeringens förslag till försämringar när det gäller sjukförsäkringen och att
redaktionsutskottet får i uppdrag att göra ett sådant uttalande, så att vi kan
ta upp det ikväll på manifestationen.
Slutligen vill jag ta upp en fråga som vi diskuterade igår och som fanns
med i förra kapitlet av riktlinjerna men som jag tycker hör ihop så väldigt
mycket med framför allt rehabilitering. Det är arbetsmiljön.
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Under den senaste tiden har vi sett att det har skett en mängd dödsolyckor på våra arbetsplatser. De har ökat. Förra året var det 77. I år har det redan
varit 35 dödsolyckor på arbetsplatser. Så sent som den här veckan, när vi satt
här på kongressen, var det ännu en dödsolycka i Glanshammar, där en man
dog när han fastnade i en maskin.
Det kan vi inte acceptera. Vi måste kräva nolltolerans när det gäller dödsolyckor på arbetsplatserna. Jag tycker det är självklart att alla borde ställa
upp på det. När man frågar Littorin vad han säger om det ler han lite generat
och säger: Det är klart att vi ska göra det. Men om det är klart, då kan man
inte göra nerskärningar på det sätt som regeringen har gjort. De har tagit bort
en tredjedel av Arbetsmiljöverkets budget och lagt ner all vår forskning.
Nu har regeringen bjudit in till arbetsmiljösamtal. Vi ska naturligtvis
samtala med regeringen. Men de är ju inte speciellt trovärdiga, när de först
skär ner den arbetsmiljöverksamhet som finns. De har ju också tagit bort
pengar till utbildning för skyddsombud. Och sedan säger de: Välkomna, nu
ska vi prata om detta. Och så har de en bra beskrivning av hur arbetsmiljön
ser ut men inga som helst förslag.
Jo, ett förslag har regeringen. Det är att man ska sätta glada gubbar på arbetsgivarna, det vill säga att Arbetsmiljöinspektionen ska vara ute och sätta
upp en glad gubbe om det är bra arbetsmiljö. Det kan de göra ungefär vart
sjunde år. Ni kan förstå vad det innebär. Det är inte fråga om motion 17:41,
om humor. Man skulle snarare kunna gråta åt det. Här skär regeringen ner
resurserna till Arbetsmiljöverket, så att de inte har pengar för att kunna inspektera de värsta arbetsmiljöerna, till exempel där det händer dödsolyckor,
och sedan ska de vara ute och göra någon allmän inspektion och sätta upp
glada gubbar. Det är inte seriöst!
Vårt budskap måste bli att vi aldrig accepterar att någon människa dör eller blir sjuk av sitt arbete. Det hoppas jag att ni kan ställa upp på.
Jag skulle verkligen önska att vi kunde få en ordentlig diskussion om arbetsmiljöfrågorna. Mona var inne på att det är läge för det. Jag tycker också
verkligen det, för jag tycker att det är tyst om detta. Vi har en oerhörd miljödebatt i samhället idag. Det tycker jag är bra. Det är en väldigt bra debatt
som alla deltar i, och den är nödvändig för vår framtid. Jag skulle bara önska
att det var likadant när det gäller arbetsmiljöfrågorna.
Det får ju inte vara som Fria Pro-teatern sjöng: När skiten från fabriken
slår ned på chefens hatt – då får vi en miljödebatt.
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Socialförsäkringssystemet
Riktlinjer: Generell välfärdspolitik, sid 43–44 utom sista stycket
före att-satserna, första och tredje att-satserna
Motionerna 18.1–18.7
18.1
Ersättningsnivåer i våra socialförsäkringssystem
Industrifacket Metall avd 24, Norra Östergötland
Våra allmänna försäkringssystem ska finnas till för att ge ett inkomstskydd
vid sjukdom, arbetslöshet m.m.
Vi från fackföreningsrörelsen har alltid hävdat att den ersättning som betalas ut ska vara så hög som möjligt. Vårt mål har länge varit 90 procent, men av
samhällsekonomiska skäl har frågan inte varit särskilt aktuell. Frågan har till
och med varit så pass lågintensiv att läget förändrats så att inte ens dagens 80
procent är verklighet för alla. Dessutom skiljer sig systemen åt så att ersättningen blir annorlunda beroende på vilken försäkring man för tillfället har rätt till.
Vi föreslår att LO verkar för
att i första hand socialförsäkringssystemen likställs angående beräkningsgrund och ersättningsnivå,
att taken i försäkringssystemen höjs så att 80 procent blir utbetalat till de
flesta ersättningsberättigade samt
att i andra hand ersättningsnivåerna i socialförsäkringssystemen höjs till 90
procent.

18.2
Ohälsan i arbetslivet
Handelsanställdas förbund, Hotell och Restaurang Facket, SEKO och
Transportarbetareförbundet
Arbetarrörelsen kan inte acceptera ett arbetsliv som sliter ut människor.
Därför är det förebyggande arbetsmiljöarbetet oerhört viktigt. Men ett gott
förebyggande arbetsmiljöarbete till trots så kommer människor fortsatt att
bli sjukskrivna, och därför är det nödvändigt att ett väl fungerande system
för rehabilitering kommer på plats.
Sedan den 1 juli 2007 har arbetsgivare inte längre ansvar att genomföra
en rehabiliteringsutredning för en anställd som blir sjukskriven. Det ska
istället Försäkringskassan göra. Arbetsgivaren ska dock bistå med information och arbetsgivaren har fortfarande i lag ett omfattande ansvar att anpassa
arbetet och på andra sätt skapa förutsättningar för alla sina anställda att kun-
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na arbeta. Arbetsgivaren har ansvar för arbetslivsinriktad rehabilitering som
är arbetsplatsinriktad.
Det är dock väl känt att arbetsgivare i mycket stor utsträckning undslipper
detta ansvar. Oklarheter präglar hela rehabiliteringsprocessen, inte minst när
det gäller vem som ska betala för rehabiliteringen. Arbetsgivaren har formellt
ansvar för att bekosta rehabiliteringsåtgärder som är möjliga inom eller nära
den egna verksamheten, det kan då röra sig om exempelvis arbetsträning eller
arbetsplatsanpassning. Samtidigt har Försäkringskassan resurser för detta som
arbetsgivare kan få del av. För en arbetsgivare blir det därmed logiskt att försöka få Försäkringskassan att betala. Detta konstaterades av socialförsäkringsutredningen som la fram sitt slutbetänkande i oktober 2006. Försäkringskassan har den senaste tiden dragit ner på dessa resurser, men det är ingen garanti
för att arbetsgivare tar sitt ansvar och betalar för rehabilitering.
Det finns inga sanktioner att rikta mot arbetsgivare som inte uppfyller sitt
rehabiliteringsansvar. Efter de två inledande sjuklöneveckorna har arbetsgivaren inga skäl alls att anstränga sig längre. Kostnaden har knuffats över på
sjukförsäkringen, på staten. För den arbetstagare som av arbetsgivaren betraktas som lätt utbytbar är oddsen att få hjälp med rehabilitering därmed
mycket dåliga.
Den stora gruppen långtidssjukskrivna på den svenska arbetsmarknaden
vittnar om dessa brister i rehabiliteringen av personer som drabbas av nedsatt
arbetsförmåga. Enligt statistik från Försäkringskassan hade två femtedelar
(40,3 procent) av alla pågående sjukfall i december 2006 pågått i ett år eller
mer. I många fall är en lång sjukskrivning nödvändig men det finns också skäl
att ana att långa sjukskrivningar många gånger hade kunnat undvikas och att
människor hade kunnat återgå till arbete. Det måste vara så att alla arbetstagare, oavsett bransch eller arbetsgivarens ekonomiska styrka och välvilja, har
samma tillgång till rehabilitering när sådan behövs. Detta hör tätt samman
med det som är den generella välfärdsmodellens grundplåt – att skapa oberoende för individen. En annan aspekt är att enskilda individer ska ha likhet
inför lagen – och därmed lika rättigheter till rehabilitering.
Vad som behövs är ett system där alla arbetsgivare står försäkrade mot rehabiliteringskostnader. På så vis blir en stor och plötslig kostnad för rehabilitering av en anställd aldrig ett problem för arbetsgivaren att försöka undvika. Den lilla kostnad som en försäkring innebär torde vara att föredra för
merparten av arbetsgivare. Genom en statlig obligatorisk rehabiliteringsförsäkring inom ramen för socialförsäkringssystemet kan detta åstadkommas.
Genom en sådan är alla arbetsgivare med och betalar för rehabilitering. Risken sprids över ett stort kollektiv.
En sådan rehabiliteringsförsäkring bör vara knuten till Försäkringskassan,
men den bör ha en egen organisation med personal som har goda kunskaper
inom rehabiliteringsområdet. Rehabiliteringsförsäkringen ska finansieras
med en del av arbetsgivaravgiften, en del som öronmärks för ändamålet. En
delvis finansiering med skattemedel är också att föredra så att inte arbetslösa
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med rehabiliteringsbehov ställs utanför försäkringen. All rehabilitering som
syftar till ett återskapande av arbetsförmåga bör rymmas inom denna rehabiliteringsförsäkring. På så sätt skulle samhället garantera att rätten till rehabilitering vid nedsatt arbetsförmåga omfattar alla. Bara så kan likhet inför lagen och lika rätt till rehabilitering åstadkommas.
Till en statlig obligatorisk rehabiliteringsförsäkring bör en obligatorisk företagshälsovård stå tätt kopplad. En sådan ska inriktas på att vara en naturlig
del av det förebyggande arbetsmiljöarbetet såväl som rehabiliteringsarbetet.
Företagshälsovården bör vara reglerad i kollektivavtal.
Hela samhället skulle tjäna på en obligatorisk företagshälsovård och en
statlig obligatorisk rehabiliteringsförsäkring. Framför allt skulle dessa åtgärder kunna sätta stopp för det lidande som idag drabbar människor i sjukskrivning som inte får någon som helst hjälp tillbaka till arbetslivet. Det skulle
också förhindra att människor i yrkesaktiv ålder försvinner från arbetsmarknaden, därmed skulle en ökad sysselsättning kunna nås.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för att en obligatorisk rehabiliteringsförsäkring tillskapas inom
ramen för socialförsäkringssystemet,
att LO verkar för att anställningsskyddet stärks så att den som genomgår rehabilitering har sin anställning skyddad under hela processen,
att LO verkar för en obligatorisk företagshälsovård reglerad genom kollektivavtal som har resurser att genomföra arbetslivsinriktad rehabilitering
samt medverka till social/medicinsk rehabilitering samt
att LO verkar för ökade resurser för det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

18.3
Socialförsäkringsfrågor
Industrifacket Metall avd 26, Västra Östergötland
I dag när man går in och granskar många enskilda individer och den omilda
behandling de utsätts för av myndigheterna i sin situation ser man att de kastas mellan olika myndigheter i sin jakt på en försörjning. Detta sker under
tiden då de, på grund av reducerad arbetsförmåga, inte klarar av att utföra
några arbetsuppgifter. Försäkringskassan har ofta med hjälp av sin försäkringsläkare (en myndighetsperson utan etiskt ansvar gentemot sina patienter) ifrågasatt de diagnoser som ställts av individens ordinarie läkare och hävdat att individerna har en arbetsförmåga.
De individer som litar på myndigheternas beslut och därefter ställer sig
till arbetsmarknadens förfogande möts då ofta av nästa kalldusch då arbetsmarknadsmyndigheterna (arbetsförmedlingen och a-kassan) tycker att individerna är för sjuka för att stå till arbetsmarknadens förfogande och därför
inte heller ger någon ersättning från a-kassan.
Osäkerheten och ovissheten i de enskildas försörjning gör att deras sjuk-

552

ARBETSLINJEN OCH VÄLFÄRDEN

domstillstånd tyvärr förvärras och tillfrisknandeprocessen avstannar och försvåras. Genom att under rehabiliteringsprocessen ge en klarare bild av vem
som ansvarar för de enskildas försörjning kommer individerna förhoppningsvis att må bättre och ha en möjlighet till ett snabbare tillfrisknande.
Vi föreslår att LO verkar för
att ingen enskild individ som är sjuk eller står till arbetsmarknadens förfogande och som uppfyller försäkringsvillkoren ska fråntas sin försörjning,
att det i framtiden klart och tydligt framgår vilken myndighet som har ansvaret för individens försörjning under hela rehabiliteringsprocessen,
att större vikt läggs vid de diagnoser allmänläkare ställer i förhållande till försäkringsläkarnas myndighetsutlåtande samt
att det i bedömningen av en individs arbetsförmåga ska tas hänsyn till deras
sociala situation och omständigheter i övrigt.

18.4
Socialförsäkringsfrågor
Industrifacket Metall avd 24, Norra Östergötland
I dag när man går in och granskar många enskilda individer och den omilda
behandling som de utsätts för av myndigheterna i sin situation ser man att
de kastas mellan olika myndigheter. Detta sker under tiden då de på grund
av reducerad arbetsförmåga inte klarar av att utföra några arbetsuppgifter.
Försäkringskassan har ofta med hjälp av försäkringsläkare ifrågasatt de diagnoser som ställs av individernas ordinarie läkare och hävdat att individerna
har en viss arbetsförmåga.
De individer som litar på myndigheternas beslut och därefter ställer sig
till arbetsmarknadens förfogande möts då av nästa kalldusch då arbetsmarknadsmyndigheterna (arbetsförmedlingen och a-kassan) tycker att individerna är för sjuka för att stå till arbetsmarknadens förfogande och därför inte
heller ger någon ersättning från a-kassan.
Osäkerheten och ovissheten i de enskildas ersättning gör att deras sjukdomstillstånd tyvärr förvärras och tillfrisknandeprocessen avstannar och försvåras. Genom att under rehabiliteringsprocessen ge en klarare bild av vem
som ansvarar för de enskildas ersättning kommer individerna förhoppningsvis att må bättre och ha en möjlighet till ett snabbare tillfrisknande.
Vi föreslår att LO verkar för
att ingen enskild som är sjuk eller står till arbetsmarknadens förfogande och
som uppfyller försäkringsvillkoren ska fråntas sin ersättning,
att det i framtiden klart och tydligt framgår vilken myndighet som har ansvaret för individens ersättning under hela rehabiliteringsprocessen samt
att större vikt läggs vid de diagnoser allmänläkare ställer i förhållande till försäkringsläkarnas myndighetsutlåtande.
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18.5
Centraliseringen inom arbetsmarknadspolitiken och socialföräkringarna
Livsmedelsarbetareförbundet avd 1, Bohus-Älvsborg
Arbetsmarknadspolitiken och socialförsäkringarna har hittills under 2000talet präglats av genomgripande förändringar och uppvisar numera också
helt nya strukturer.
Förstatligande av försäkringskassorna – Försäkringskassan Sverige – är ett
uttryck för det senare. En drivkraft har varit att upprätta en s.k. enrådighetsmyndighet. Likartade förändringar sker inom AMS/AMV vars nya organisation blir Arbetsförmedlingen Sverige.
De här förändringarna kännetecknas av långtgående centraliseringar av
beslutsfattande. Den tidigare lokala och regionala förankringen gröps ur som
en konsekvens av de här förändringarna. Lekmannainflytandet är fullständigt
bortraderat. Fackföreningsrörelsens roll undergrävs också på ett synnerligen
allvarligt sätt.
Gemensamt för de nu aktuella förändringarna är att experter med särskild kompetens i beslutande organ är en garanti för att uppnå ökad effektivitet, mer likformig behandling och ökad rättssäkerhet. Att så skulle bli fallet
är inte styrkt med några sakliga skäl. Resultaten som förändringarna ska uppnå kan staplas på varandra. Det spelar sedan ingen roll att den demokratiska
legitimiteten (lekmannainflytandet) urholkas och subsidiaritetsprincipen
inte längre ska gälla inom dessa områden.
De här utvecklingstendenserna är oroväckande ur flera synpunkter. Tillsammans med förändringar av villkoren i socialförsäkringarna och i arbetslöshetsförsäkringen vittnar de om systemförändringar av principiell karaktär.
Ingenting av detta kan anses ligga i linje med fackföreningsrörelsens intresse.
I frågor som rör arbete och hälsa är uppenbarligen koncentration och centralstyrning två nyckelbegrepp från statens sida. Däremot understryks betydelsen av ett lokalt och regionalt engagemang i frågor som rör regional utvecklingspolitik, infrastrukturplanering, EUs strukturfondsprogram m.m.
Inom Arbetsförmedlingen Sverige diskuteras hösten 2007 former för extern samverkan med bl.a. arbetsmarknadens parter. Något motsvarande initiativ har inte tagits inom Försäkringskassan Sverige. Oavsett dessa förhållanden är det en principiell skillnad mellan information och samråd respektive
ansvar och befogenheter.
Istället för en centralisering av ansvar, befogenheter och beslutsfattande
borde ambitionerna istället vara att stärka det reella lokala inflytandet över
arbetsmarknadspolitiken och vidmakthålla detta inom socialförsäkringssystemet.
Inom ramen för de nya enrådighetsmyndigheterna Arbetsförmedlingen
och Försäkringskassan måste det vara möjligt att tillgodose detta. Om inte
annat genom delegation av vissa uppgifter.
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Vi föreslår att kongressen beslutar
att socialförsäkringsnämnder ska vara beslutande organ i socialförsäkringsärenden samt
att inom lokala arbetsmarknadsregioner inrätta beslutsorgan för uppgifter
inom arbetsmarknadspolitiken.

18.6
Inflytande i Försäkringskassan
Industrifacket Metall avd 24, Norra Östergötland
I och med den nya regeringen så har man med ett Alexanderhugg tagit bort
all insyn och delaktighet i Försäkringskassans verksamhet.
Försäkringskassan har i alla tider varit en del av det svenska välfärdssamhället. Socialförsäkringen är garanten för oss samhällsmedborgare att vi i olika skeden i livet ska känna oss trygga. Socialförsäkringen har en stor betydelse för både samhälle och enskilda medborgare. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor och arbetar i Sverige.
Medborgarna i Sverige har sedan Försäkringskassans uppbyggnad haft en
insyn och delaktighet i form av förtroendemän som varit en del av beslutsprocess samt styrning. Att vara ledamot i en socialförsäkringsnämnd eller delegation har alltid inneburit en utvidgad och delvis annorlunda politikerroll.
Som ledamot ska man representera medborgarna.
De förtroendevalda har med sitt medborgarperspektiv stärkt den enskilda
medborgaren, då ledamöterna har haft kunskap om arbetsliv och samhälle.
Sist men inte minst är de förtroendevalda en garant för att trygga medborgarnas insyn och inflytande i vårt gemensamma trygghetssystem.
Vi föreslår att LO får i uppdrag
att återinföra förtroendemän i Försäkringskassans organisation samt
att säkerställa medborgarinsynen i sedvanlig demokratisk ordning.

18.7
Det är hög tid att införa en obligatorisk hemförsäkring
SEKO Dalarna
Ifrån Almedalen och från lokala (kd) politiker i landet var det under sommaren ett stort engagemanget i mediajakten på mördarsniglarna. Man kan i det
närmaste få uppfattningen att vi står inför en nationell katastrof ifall vi ej löser detta villaägarbekymmer. Det politiska minnet är kort, orken tryter när
det gäller att minnas tidigare katastrofer och göra politik av detta. Såvida det
inte handlar om att suga ur opinionsmässiga fördelar som vid Estonia- eller
Tsunami-katastrofen.
I maj 2007 omkom två personer i en kraftig brand i ett hyreshus i Herrhagen i Falun. Nästan hela översta våningen blev utbränd. Flera personer
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som fick sina hem förstörda i branden hade ingen hemförsäkring. Det är en
ekonomisk katastrof för många. I huset fanns 20 lägenheter. Hur många som
saknade hemförsäkring vet man inte med exakthet. Hyresgästföreningen
uppger tre till fyra stycken.
För den som saknar hemförsäkring kan en brand, en översvämning eller
ett inbrott i bostaden bli en fullständig ekonomisk katastrof. Den som drabbas får ingen ersättning för förlorat lösöre och tvingas att förlita sig på de sociala myndigheterna om bostaden inte går att använda. Dessutom får man
själv stå för eventuella skadeståndskostnader. Orsaken till att man inte väljer
att ha en hemförsäkring är flera, ibland saknas det pengar i hushållet, men
ibland kan det bero på ren okunskap. Villaägare och bostadsrättsägare är i
större grad försäkrade än boende i hyresrätter. När man tar ett lån så frågas
det på banken om de har försäkrat.
Andelen som har hemförsäkring har glädjande nog ökat sedan 1990.
Orsaken till detta återfinns i att många fackliga organisationer nu erbjuder
hemförsäkring med stora rabatter som medlemsförmån. Den minnesgode
kommer även ihåg att vårt eget förbund hade goda ambitioner med att göra
hemförsäkringen till en medlemsförmån, men tyvärr stupade detta på någon
sorts pedagogisk oförmåga i vår egen organisation.
Men oavsett detta fenomen, så saknar fortfarande cirka fyra procent av
medborgarna detta nödvändiga skydd. I den gruppen återfinns många
unga, fattiga och invandrare. Grupper som på grund av ett sämre utgångsläge drabbas extra hårt om och när olyckan är framme. Därför finns det
goda skäl att göra hemförsäkringen obligatorisk. Stödet för en obligatorisk
hemförsäkring är också stort både hos medborgarna och hos fastighetsägarna. I tidningen ”Vår Bostad” visar en undersökning att över 70 procent
tycker att det är bra. Bland kommunala hyresvärdar och i HSBs bostadsrättsföreningar är uppfattningen densamma. Man ser det som ett bra komplement till de övriga trygghetssystemen. Många hyresvärdar och bostadsrättsföreningar kan också tänka sig att ställa krav på att de boende har hemförsäkring. Kostnaden för en hemförsäkring ingår idag också i
socialbidragsnormen. I samhället råder således en stor samstämmighet om
att det är värdefullt att de enskilda hushållen är försäkrade. Det är därför
rimligt att allmängiltigförklara detta behov via politiska beslut. Det blir på
så vis en vinst särskilt för de grupper som har de sämsta förutsättningarna
när väl olyckan är framme. Vi följer därmed den goda facklig/politisk traditionen där vi ger staten en inkomstutjämnande roll och ökar skyddet för
de mest utsatta grupperna.
Vi föreslår
att det införs en obligatorisk hemförsäkring via samhällets försorg.
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Utlåtande
Motionerna 18.1, 18.2 första att-satsen, 18.3–18.4,
18.5 första att-satsen samt 18.6–18.7
18.1
att i första hand socialförsäkringssystemen likställs angående beräkningsgrund
och ersättningsnivå,
att taken i försäkringssystemen höjs så att 80 procent blir utbetalat till de flesta
ersättningsberättigade samt
att i andra hand ersättningsnivåerna i socialförsäkringssystemen höjs till 90 procent.

18.2 första att-satsen
att LO verkar för att en obligatorisk rehabiliteringsförsäkring tillskapas inom ramen
för socialförsäkringssystemet.

18.3
att ingen enskild individ som är sjuk eller står till arbetsmarknadens förfogande och
som uppfyller försäkringsvillkoren ska fråntas sin försörjning,
att det i framtiden klart och tydligt framgår vilken myndighet som har ansvaret för
individens försörjning under hela rehabiliteringsprocessen,
att större vikt läggs vid de diagnoser allmänläkare ställer i förhållande till försäkringsläkarnas myndighetsutlåtande samt
att det i bedömningen av en individs arbetsförmåga ska tas hänsyn till deras sociala
situation och omständigheter i övrigt.

18.4
att ingen enskild som är sjuk eller står till arbetsmarknadens förfogande och som
uppfyller försäkringsvillkoren ska fråntas sin ersättning,
att det i framtiden klart och tydligt framgår vilken myndighet som har ansvaret för
individens ersättning under hela rehabiliteringsprocessen samt
att större vikt läggs vid de diagnoser allmänläkare ställer i förhållande till försäkringsläkarnas myndighetsutlåtande.

18.5 första att-satsen
att socialförsäkringsnämnder ska vara beslutande organ i socialförsäkringsärenden.

18.6
att återinföra förtroendemän i Försäkringskassans organisation samt
att säkerställa medborgarinsynen i sedvanlig demokratisk ordning.
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18.7
att det införs en obligatorisk hemförsäkring via samhällets försorg.
En grundläggande styrka med socialförsäkringssystemet är att det omfattar alla som
arbetar i Sverige. Finansieringen är solidarisk; betalning sker genom en procentuell avgift på lönen, och förmånerna betalas ut till dem som har behov och rätt till dem enligt
gällande regler. Ingen ska behöva stå utan försäkringsskydd. I det allt kärvare politiska
klimatet är det också en viktig facklig uppgift att föra fram krav om att innehållet i de
allmänna försäkringarna måste vara tillräckligt bra för att ge den trygghet människor
behöver.
Motion 18.1 tar upp angelägna frågor om nivåer och beräkningsgrunder i våra socialförsäkringssystem.
LOs styrelse delar motionärernas uppfattning att ersättning från de gemensamma försäkringarna ska vara tillräckliga för att man ska klara sin försörjning på dem. Avtal ska
komplettera, men inte vara nödvändiga för en skälig levnadsstandard. Nivån i sjukförsäkringen har sänkts så att den inte längre är 80 procent och taket har också sänkts. Allt fler
tjänar över taket, och ingen får längre 80 procent genom den beräkningsformel som används vid bestämning av sjukpenninggrundande inkomst.
Arbetslöshetsförsäkringen innehåller kvalifikationsregler och försäkrar typiskt sett
den inkomst som man tidigare har haft, eftersom den framtida inkomsten per definition
är osäker vid arbetslöshet. Sjukförsäkringen däremot innehåller inga kvalifikationstider.
Den inkomst som är försäkrad för sjukpenning är den förväntade inkomsten framåt i tiden. Det är olika konstruktion i de olika försäkringarna, och skillnaderna i beräkningsgrunder är därmed motiverade. Ur ett fackligt perspektiv är det dock viktigt att se till att
de gemensamma försäkringarna verkligen ger sådan trygghet som de försäkrade har anledning att förvänta sig. LOs styrelse delar uppfattningen att de flesta löntagare ska ha
rätt till 80 procent av sin lön i ersättning från den allmänna försäkringen, som därtill ska
kunna kompletteras genom kollektivavtal.
I motion 18.2 första att-satsen ställs krav på att LO ska verka för att en obligatorisk
rehabiliteringsförsäkring tillskapas inom ramen för socialförsäkringssystemet.
LOs styrelse delar motionärernas uppfattning att de brister som finns i dagens rehabiliteringsprocess är mycket otillfredsställande. Det otydliga ansvaret för olika delar i
processen riskerar i slutänden att bli ingens ansvar. Och det är de sjukskrivna som inte
får hjälp tillbaka till arbetslivet som drar det tyngsta lasset. De riskerar att fastna i sjukskrivning och förlora fotfästet i arbetslivet på ett sätt som inte borde få ske. Därför
behövs en obligatorisk rehabiliteringsförsäkring som omfattar alla, även arbetslösa
och de utan avtal.
Kraven på arbetsgivaren att få till stånd rehabiliteringsinsatser måste skärpas och det
måste bli tydligare vilka rehabiliteringsåtgärder som är skäliga att kräva innan en eventuell uppsägning kan anses vara sakligt grundad. Den sjukskrivne bör få en period med
ekonomisk trygghet i form av sjukpenning, alternativt en särskild rehabiliteringspenning
på samma ersättningsnivå, under en fastställd period för att kunna genomgå rehabilite-
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ringsinsatser. Arbetsgivaren ska under denna period kunna avkrävas insatser för rehabilitering.
Arbetsgivarens, den sjukskrivnes och fackets medverkan är avgörande för hur framgångsrik rehabiliteringen blir. Men kostnaden för rehabilitering bör bäras av ett större
kollektiv än den enskilde arbetsgivaren. Här har staten och parternas försäkringar en roll.
Ett avtal om ett utökat omställningsstöd kan vara ett sätt att garantera den sjukskrivne
hjälp under tiden med sjuk- respektive rehabiliteringspenning. Omställningsavtalet skulle kunna ge ekonomiskt stöd till insatser för den som på grund av ohälsa är i behov av omplacering, anpassning eller rehabilitering för att komma tillbaka till sitt arbete eller
behöver hjälp till ett nytt arbete.
Ett sätt att skapa drivkrafter för arbetsgivarna att teckna avtal om omställning enligt
ovan kan vara att låta en del av de sociala avgifterna gå till rehabilitering. Arbetsgivare
som tecknar avtal enligt vissa minimikrav skulle slippa hela eller delar av en sådan avgift.
Den öronmärkta avgiften går då till den offentliga instans som står för rehabilitering av
dem som saknar arbetsgivare, eller sjuka som saknar arbetsgivare med omställningsavtal. I praktiken skulle detta fungera som en obligatorisk rehabiliteringsförsäkring.
En sådan modell skulle kunna kombineras med att arbetsgivare, som också tecknar
avtal om företagshälsovård med ett visst innehåll, får ytterligare reduktion på de sociala
avgifterna som går till rehabiliteringsförsäkringen.
I motion 18.3 och 18.4 ställs krav på att ingen enskild individ som är sjuk eller står
till arbetsmarknadens förfogande och som uppfyller försäkringsvillkoren ska fråntas
sin försörjning. Motionärerna vill också att det klart och tydligt ska framgå vilken myndighet som har ansvaret för individens försörjning under rehabiliteringsprocessen
samt att större vikt läggs vid de diagnoser allmänläkare ställer i förhållande till försäkringsläkarnas utlåtande. I motion 18.3 ställs dessutom krav på att vid bedömningen av
en individs arbetsförmåga hänsyn ska tas till deras sociala situation och omständigheter i övrigt.
Styrelsen delar motionärernas uppfattning att det är ett stort problem att individer tilllåts falla mellan stolarna i försäkringssystemen. Ett nära samarbete mellan myndigheterna, både på central nivå och i enskilda ärenden, behövs för att utveckla kriterier för vad
som ska anses vara en arbetsförmåga som kan utnyttjas på den öppna arbetsmarknaden.
Styrelsen anser också att det är oacceptabelt att enskilda individer ställs utan försörjning för att försäkringssystemen inte samverkar på ett tryggt och effektivt sätt. Det måste
vara helt klart vid varje tidpunkt vilket försäkringssystem som ska träda in. Om individens
arbetsförmåga tillfälligt är helt eller delvis nedsatt ska ersättningen komma från sjukförsäkringen. Om individen är helt arbetsför ska han eller hon stå till arbetsmarknadens förfogande och det är arbetslöshetsförsäkringen som ska ersätta. Om individen har varaktigt begränsad arbetsförmåga ska kollektivavtalsenlig lön utgå i någon form av
subventionerad sysselsättning.
I försäkringssystemen ska alla bedömas lika och utrymmet för tolkningar måste minimeras. Försäkringskassans handläggare har därför möjlighet att inhämta yttrande från en
försäkringsläkare som ett stöd i beslutsprocessen. Försäkringsläkarens yttrande är en för-
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säkringsmedicinsk bedömning och utgör ett komplement till den behandlande läkarens
diagnos. Detta yttrande är ett viktigt underlag för att säkerställa en objektiv bedömningsprocess. Det är dock styrelsens uppfattning att lika stor hänsyn måste tas även till andra
faktorer som har kopplingar till försäkringen, exempelvis arbetsförmågeutredningar.
Idag finns möjlighet att vid bedömning av arbetsförmågan ta hänsyn till exempelvis
bosättningsförhållanden, utbildning, tidigare verksamhet och liknande förhållanden.
Styrelsen anser dock inte att det är rimligt att väga in alla aspekter av den försäkrades
sociala situation eller andra faktorer som ligger utanför försäkringen.
I motion 18.5 första att-satsen föreslås att socialförsäkringsnämnder ska vara beslutande organ i socialförsäkringsärenden. I motion 18.6 föreslås att förtroendemän ska
återinföras i försäkringskassans organisation samt att medborgarinsynen ska säkerställas i sedvanlig demokratisk ordning. Socialförsäkringsnämnderna har avskaffats,
liksom de regionala styrelserna, sedermera försäkringsdelegationerna. Försäkringskassan har blivit en statlig myndighet. Socialförsäkringarna startade som en folkrörelse. Också sedan socialförsäkringarna kom att administreras av försäkringskassan har
det funnits en stark tradition av medborgar- och lekmannainflytande över hur försäkringarna tillämpas. Detta anser LO har varit av stor betydelse för socialförsäkringarnas
legitimitet. Vidare finns i beslut inom sjuk- och arbetsskadeförsäkringarna starka inslag av bedömning av arbetsförmåga. LO anser att sådan bedömning bäst görs med
kunskap om arbetslivets villkor, och den kunskapen har lekmännen i socialförsäkringsnämnder och försäkringskassestyrelser/ försäkringsdelegationer tillfört. LOs styrelse
anser därför att det är beklagligt att lekmannamedverkan försvunnit från socialförsäkringens tillämpning.
Utvecklingen av försäkringskassans organisation mot en sammanhållen myndighet, med i vissa fall koncentrerad handläggning av ärendeslag, ska bland annat syfta
till en ökad rättssäkerhet och enhetlighet i tillämpningen av reglerna. LOs styrelse anser att rättssäkerhet och förutsebarhet är viktigt i socialförsäkringen. Om detta bättre
uppnås med den nya organisationen än vad som har varit fallet tidigare är det mer betydelsefullt än att återinföra en tidigare använd beslutsform. Inslagen av bedömning
av andra kriterier än rent medicinsk nedsättning av arbetsförmågan har försvunnit eller minskat i regelverket kring beviljande av sjukersättningar. Arbetsskadeärenden
handläggs inte längre på varje lokalkontor, utan handläggningen är koncentrerad till
enheter med specialiserade handläggare. Därmed har behovet av lekmannainflytande
i besluten minskat. Det är av yttersta vikt att socialförsäkringen har legitimitet bland
de försäkrade. LO anser därför att medborgarnas insyn i myndigheternas och domstolarnas tillämpning av reglerna är viktiga, men formerna för detta är inte avgörande.
Rättssäkerhet och en handläggning som ger de försäkrade tilltro till försäkringen måste vara målet.
I motion 18.7 föreslår motionären en gemensam hemförsäkring i samhällets försorg.
Diskussionen kring solidariska försäkringslösningar och tryggheten har varit på dagordningen de senaste kongresserna. På föregående LO kongress beslutades att samtliga förbund ska ansluta sig till ett gemensamt ”LO-paket” där bland annat hemförsäkringen
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finns. Tyvärr har vi inte nått ända fram under kongressperioden då det är ett antal förbund
som inte är anslutna. LOs styrelse instämmer i motionärens uppfattning att det är viktigt
att alla har ett bra hemförsäkringsskydd men anser till skillnad från motionären att hemförsäkring ska erbjudas som medlemsförsäkring och inte i samhällets regi.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 18.1 andra att-satsen, 18.2 första att-satsen, 18.3 första och
andra att-satserna och 18.4 första och andra att-satserna,
att anse motionerna 18.1 första att-satsen, 18.3 tredje att-satsen, 18.4 tredje attsatsen, 18.5 första att-satsen och 18.6 besvarade samt
att avslå motionerna 18.1 tredje att-satsen, 18.3 fjärde att-satsen och 18.7.

Debatt
I debatten deltog
Jan Sundelin, Byggnads
Bengt Larsen, IF Metall
Hans-Åke Gustavsson, Skogs och Trä
Malin Ragnegård, Kommunal
Irene Wennemo, LO

Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtande exklusive motion 18.1 som kongressen beslutade att
flytta till nästa punkt på dagordningen,
– Riktlinjerna Generell välfärdspolitik första och tredje att-satserna samt
styrelsens ändringsförslag till riktlinjerna efter utskottsarbetet,
– Jim Sundelins, Byggnads yrkande om två tilläggsatt-satser till riktlinjerna
sidan 44: att LO slår fast att bostadspolitiken ska vara en del av den generella välfärdspoltiken och att LO verkar för att staten tar initiativ inom
två områden: bostäder för unga och ett program för modernisering av
miljonprogramområden,
– Bengt Larsens, IF Metall yrkande om tilläggstext till riktlinjerna sidan 44,
sist i andra stycket: de privata alternativen i välfärdssektorn framhålls
ofta av borgerliga förespråkare som kostnadseffektiva och bättre både för
”kunderna” (avnämarna) och personalen. Kunskapen om och forskningen kring de privata alternativen inom välfärdssektorn är bristfällig. Därför avser LO att under kongressperioden närmare undersöka effekterna
av den ökade privatiseringen av den gemensamma välfärden samt
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–

Hans-Åke Gustavssons, Skogs och Trä yrkande om tilläggsatt-sats på
sidan 44 i riktlinjerna: att LO verkar för att det ställs krav på kollektivavtal vid eventuella offentliga upphandlingar i kommuner och landsting.

Kongressen beslutade efter rösträkning
att med rösterna 199 mot 163 och 9 blanka avslå Jim Sundelins, Byggnads
yrkande om den första tilläggsatt-satsen.
Votering begärdes av Ulla Lindqvist, styrelsen.
Rösträkning begärdes av Jim Sundelin, Byggnads.
Kongressen beslutade efter försöksvotering
att avslå Bengt Larsens, IF Metall yrkande om tilläggstext till riktlinjerna.
Votering begärdes av Bengt Larsen, IF Metall.
att avslå Hans-Åke Gustavssons, Skogs och Trä yrkande om tilläggsatt-sats
till riktlinjerna.
Votering begärdes av John-Erik Sjölander, Skogs och Trä.
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande över motionerna,
att avslå Jim Sundelins, Byggnads yrkande om den andra tilläggsatt-satsen
samt
att anta Riktlinjerna inklusive styrelsens ändringsförslag efter utskottsarbetet.
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Sjukförsäkring
Motionerna 18.8–18.13
18.8
Bättre villkor i sjukförsäkringen
Handelsanställdas förbund, Hotell och Restaurang Facket och SEKO
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 på sjukpenningen sänkts 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 sjukpenninggrundande 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 en 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 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 lö-
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per störst risk att drabbas av ohälsa är orättvisan dubbel.
I början av 1990-talet infördes en karensdag i sjukförsäkringen. Denna
skapar stora problem för ohälsan. Människor med små ekonomiska marginaler 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 ramtid 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.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för att nivån på sjukpenningen höjs till 90 procent av den sjukpenninggrundande 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 samt
att LO verkar för att såväl sjukpenning som sjuk- och aktivitetsersättning ska
följa inkomstutvecklingen.

18.9
Förbättrade ersättningar vid sjukskrivning och vård av sjukt barn
Handelsanställdas förbund avd 20, Stockholm
Borgarnas metod med striktare regler och lägre ersättningsnivåer för att
komma tillrätta med problemet med sjukskrivningar, inte minst långtidssjukskrivningarna, för att tvinga människor ur sjukförsäkringen är bara ett
sätt att slå på de människor som redan är svaga. Tvärtom, anser vi, ska inte
ekonomin försämras för de människor som är sjukskrivna. Man ska inte behöva oroa sig för att pengarna inte räcker till om man blir sjuk. En oro för
ekonomin bidrar inte på något sätt till friskskrivande.
Redan i dag är det tufft att vara sjukskriven. En karensdag som föreslås bli
två dagars karens och sedan 80 procents sjukersättning, är ett kraftigt avbräck för många. Karensdagarna gör att många inte anser sig ha råd att stanna
hemma när de är sjuka, man väljer att gå till jobbet i stället. Sjuknärvaron
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ökar, i stället för att bli frisk direkt, så hankar man sig fram. I slutändan kan
det leda till långtidssjukskrivning. Vi menar att man ska ha rätt att vara hemma från sitt arbete vid sjukdom utan att drabbas ekonomiskt.
I borgarnas budget för 2008 sänks sjukpenningen med 200–300 kr per
månad. Efter ett års sjukskrivning sänks ersättningen ytterligare från 80 procent till 75 procent av inkomsten.
Också föräldrapenning för vård av sjukt barn sänks med cirka 10 procent
2008. Även denna försämring kan få negativa följder för många.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för att karensdagarna tas bort samt
att ersättningen för sjuk- och föräldrapenning vid vård av sjukt barn ska vara
90 procent av arbetsinkomsten.

18.10
SGI, sjukpenninggrundande inkomst
Industrifacket Metall avd 24, Norra Östergötland
Våra medlemmar som arbetar får sin nya lön från det datum som det nya
centrala avtalet börjar gälla, i undantagsfall kan det vara så att de lokala parterna kommer överens om annat datum. Ofta träffas de lokala avtalen i
många fall inte förrän lång tid gått sedan det centrala avtalet börjat gälla beroende på när det centrala avtalet undertecknades, den lokala förhandlingen
drar ut på tiden osv.
En medlem som råkar vara sjukskriven vid denna tidpunkt får inte beräkna sin nya SGI innan det lokala avtalet är undertecknat enligt nuvarande regler. Det innebär i klartext att ingen retroaktivitet är aktuell. I vissa fall kan
både det centrala avtalet och det lokala undertecknas lång tid efter att det
börjar gälla, vilket då får till konsekvens att den sjukskrivne förlorar mycket
pengar.
Socialförsäkringarna är ju nu föremål för förändringar från de borgerliga så
det gäller för oss att på alla sätt värna det som är viktigt för våra medlemmar.
Vi föreslår att LO verkar för
att villkoren för de sjukskrivna förändras så att SGI gäller från det datum de
centrala och lokala avtalen börjar gälla.

18.11
Hantering av långtidssjukskrivna
Kommunal Dalarna
Vi har under det senaste året sett att klimatet för de långtidssjuka hårdnat.
Det nya förslaget till regler för sjukskrivningar från regeringen försämrar
situationen för dessa människor avsevärt. Förslaget innebär att sjuka personer
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tvingas tillbaka till arbetet trots att de inte är arbetsföra i sitt arbete.
Risken är därför stor att arbetsgivarna i allt större utsträckning planerar
åtgärder som leder till uppsägning av långtidssjukskrivna. Detta kommer att
drabba LOs medlemmar hårt.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för att arbetsgivarna ska ta ett utökat ansvar för anställda som
är långtidssjukskrivna genom vidgade omplaceringsskyldigheter och arbetslivsinriktad rehabilitering,
att LO tillsammans med oppositionen protesterar mot de föreslagna försämringarna i regelverket för sjukskrivna samt
att LO påverkar regeringen genom opinionsbildning och synliggör människan bakom sjukskrivningsstatistiken.

18.12
Stärka den sjukskrivnes möjlighet till omplacering inom företaget
Handelsanställdas förbund avd 20, Stockholm
När en person som är sjukskriven har svårt att utföra vissa arbetsuppgifter
han/hon hade innan sjukskrivningen och det kan vara t.ex. att denne har
svårt att lyfta saker. Men inom det företag som personen är anställd kan personen utföra andra uppgifter. Det kan vara som säljare, inköpare osv. Men
arbetsgivaren väljer då att införa ett rehabsamtal med försäkringskassan och
säga att det inte finns andra uppgifter för personen som är sjukskriven. Det
som händer är att personen som inte kan utföra tunga lyft men vill arbeta
som säljare blir av med sjukersättningen från f-kassan då denne enligt socialförsäkringslagen är tillgänglig för arbetsmarknaden.
Personen som är sjukskriven har nu två val:
Alt 1. Gå tillbaka till arbete och försöka utföra de tunga lyft som medför
att han/hon i framtiden kommer att få men i form av att denne kan bli förtidspensionär eller:
Alt 2. Bli uppsagd p.g.a. personliga skäl (medicinska skäl) då omplacering
inte är möjligt enligt arbetsgivaren och därmed börja stämpla hos a-kassan.
Eftersom många inom Handels är deltidsanställda så medför detta katastrofala följder för den sjukskrivne. I det ovannämnda exemplet var personen anställd på deltid (20 timmar per vecka). 80 procent av 20 timmar är inte mycket när personen är sjukskriven eller blir tvungen att stämpla hos a-kassan.
Det som händer är att den sjukskrivne eller arbetslöse inte kan betala räkningar i tid måste ta lån med hög ränta och så småningom hamnar personen
i onåd hos inkassoföretag, kreditföretag och kronofogden. Personens kreditvärdighet sjunker och möjlighet till att få lån till bostad, bil eller något annat
i framtiden är nu förstört. Detta kryphål utnyttjar många företag då de inte
vill ta sitt ansvar och hjälpa personen som blivit sjukskriven att komma tillbaka till arbetslivet. För i dagsläget finns det inte någon lag som tvingar ar-
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betsgivaren att ”skapa” ett nytt jobb. Detta intygar Försäkringskassans handläggare.
Situationen för den sjukskrivne skulle underlättas om Försäkringskassan
får rätt att göra oannonserade arbetsplatsbesök för att undersöka möjligheter
för omplacering hos det företag den sjukskrivne är anställd hos och om Försäkringskassan har rätt att få tillgång till nyanställningslistan från företaget
för att se om personen som varit sjukskriven kunnat få den tjänst/er som erbjudits till andra.
Vi föreslår att LO verkar för
att sjukskrivnas rätt till omplacering förstärks genom lagstiftning.

18.13
Rätt till sjukersättning av arbetsmarknadsmässiga skäl
Industrifacket Metall avd 3, Norra Västerbotten
I dag har vi ett stort antal personer som inte klarar av att arbeta i sitt ordinarie
arbete efter 60 års ålder. Det finns personer som klarar sitt arbete endast på
50 procent och är sjukskriven 50 procent. I dessa fall anser Försäkringskassan
att personen ska stå till arbetsmarknadens förfogande och klara av ett normalt förekommande arbete.
I dag måste man vara 63 år för att Försäkringskassan ska väga in ålder för
bedömning av rätten till sjukersättning, bortsett från det är det strikt medicinska skäl som ger rätt till sjukersättning. Det kan inte vara rimligt att behandla människor på detta sätt.
Vi föreslår att LO verkar för
att även arbetsmarknadsmässiga skäl kan vägas in från 60 år vid prövning av
rätt till sjukersättning.

Utlåtande
Motionerna 18.8–18.10, 18.11 första och andra att-satserna
samt 18.12–18.13

18.8
att LO verkar för att nivån på sjukpenningen höjs till 90 procent av den sjukpenninggrundande 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 samt
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att LO verkar för att såväl sjukpenning som sjuk- och aktivitetsersättning ska följa
inkomstutvecklingen.

18.9
att LO verkar för att karensdagarna tas bort samt
att ersättningen för sjuk- och föräldrapenning vid vård av sjukt barn ska vara 90 procent av arbetsinkomsten.

18.10
att villkoren för de sjukskrivna förändras så att SGI gäller från det datum de centrala
och lokala avtalen börjar gälla.

18.11 första och andra att-satserna
att LO verkar för att arbetsgivarna ska ta ett utökat ansvar för anställda som är långtidssjukskrivna genom vidgade omplaceringsskyldigheter och arbetslivsinriktad
rehabilitering samt
att LO tillsammans med oppositionen protesterar mot de föreslagna försämringarna
i regelverket för sjukskrivna.

18.12
att sjukskrivnas rätt till omplacering förstärks genom lagstiftning.
18.13
att även arbetsmarknadsmässiga skäl kan vägas in från 60 år vid prövning av rätt till
sjukersättning.

Det finns en rad brister i dagens sjukförsäkring. Alltför många människor är sjukskrivna
alltför länge, utan att deras chanser att åter arbeta tas tillvara. Bördan bärs inte bara av
samhället i form av förlorad arbetskraft och höga kostnader för sjukfall som drar ut på tiden. Det är den sjukskrivne som inte får hjälp tillbaka till arbetslivet som drar det tyngsta
lasset. Misslyckanden inom ramen för sjukförsäkringen och dess praktiska tillämpning,
tillsammans med otydligheter i anställningsskyddet och ansvaret för rehabilitering gör
att många som hamnat i ohälsa far illa. Människor fastnar i sjukskrivning och förlorar fotfästet i arbetslivet på ett sätt som inte borde ske. Systemen och regelverken samspelar
så att det många gånger framstår som rationellt för alla inblandade att inte göra något.
Ett väl fungerande förebyggande arbetsmiljöarbete ska också betonas. Bra jobb stänger inte ute människor från arbetsmarknaden utan tar tillvara den arbetsförmåga som
finns. Idag är det alldeles för lätt för arbetsgivare och samhälle att lämna människor som
har drabbats av nedsatt arbetsförmåga i sticket. Ansvaret behöver tydliggöras. De olika
aktörernas arbete med att få tillbaka människor i arbete behöver bli mer effektivt och mer
långsiktigt hållbart. Det går inte att slösa med de mänskliga resurserna.
Risken att drabbas av ohälsa som leder till nedsatt arbetsförmåga är mycket ojämnt
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fördelad och arbetare drabbas i större utsträckning än tjänstemän, men med sjukförsäkringen följer en omfattande omfördelning som gynnar dem med lägre inkomster. Sjukförsäkringen är av dessa skäl oerhört viktig för LO-kollektivet. Samtidigt är ett utbrett stöd
för sjukförsäkringen avgörande för att alla ska vilja vara med och solidariskt finansiera
den. Även om dagens problem hårdast drabbar dem som själva fastnar i långa sjukskrivningsperioder innebär de också ett legitimitetsproblem för försäkringen.
I motion 18.8 och 18.9 beskrivs på ett bra sätt flera av de problem som finns med sjukförsäkringen idag. De alltför låga taken innebär ett hot mot trygghetssystemen och mot
enskilda individer som drabbas av för låga ersättningsnivåer för att kunna klara försörjningen vid inkomstbortfall på grund av ohälsa. Motionärerna har rätt i att ingen blir frisk
fortare av att bli försatt i en privatekonomisk kris. LOs styrelse anser att taket i sjukförsäkringen bör höjas till 10 basbelopp. Den borgerliga regeringens sänkning av ersättningsnivån i sjukpenningförsäkringen är ytterligare ett sätt att urholka sjukförsäkringen.
I motionerna föreslås också att ersättningsnivån i sjukförsäkringen bör höjas till 90
procent av den sjukpenninggrundande inkomsten. LOs styrelse anser att de flesta löntagare ska ha rätt till 80 procent av sin lön i ersättning från den allmänna försäkringen, som
därtill ska kunna kompletteras genom kollektivavtal, så att de flesta löntagare har 90 procent i sammanlagt skydd mot inkomstbortfall vid ohälsa.
I en försäkring finns en utbytbarhet mellan självrisk och kontroll. Självrisken i sjukförsäkringens består både av karensdag och av en ersättningsnivå som är lägre än hela lönen. En lägre självrisk ställer högre krav på kontroll. Om man politiskt tar ställning för en
bibehållen självrisk i form av karens är det möjligt att konstruera denna på ett bättre sätt
än idag. Viktigt är att karensen innebär ett likvärdigt utfall för alla.
Den som har en varaktigt nedsatt arbetsförmåga ska inte straffas för det. Det finns
ingen anledning till att en person som på grund av ohälsa inte längre kan arbeta alls ska
ha ett sämre ekonomiskt skydd än den som tillfälligt har nedsatt arbetsförmåga. Därför
bör sjuk- och aktivitetsersättningen vara högre. Avtalsförsäkringar gör att många anställda har ett kompletterande skydd, men utfallet för den som inte längre kan arbeta får
inte göras för beroende av avtalsförsäkringarna. Detta leder till omotiverat stora skillnader för olika grupper.
I den avvägning mellan självrisk och kontroll som finns i en försäkring är en ökad kontroll för sjuk- och aktivitetsersättningens del att föredra istället för det stora element av
självrisk som den låga ersättningsnivån innebär idag. Det ligger i allas intresse att endast
de som verkligen inte har arbetsförmåga beviljas full sjuk- eller aktivitetsersättning. Ökad
kontroll – om den är rätt utformad – kan därmed leda till något gott.
I motion 18.8 föreslås också att såväl sjukpenning som sjuk- och aktivitetsersättning
ska följa inkomstutvecklingen. När det gäller sjukpenning anser LOs styrelse att taket ska
följa inkomstutvecklingen och inte bara räknas upp med prisutvecklingen. Annars urholkas taket i takt med reallöneökningar. Även i sjuk- och aktivitetsersättningen bör ersättningen räknas upp med inkomstutvecklingen. Ett inträde i sjuk- och aktivitetsersättningen innebär alltför ofta en fattigdomsfälla, särskilt för den som i tidiga år drabbas av varaktigt nedsatt arbetsförmåga.
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I motion 18.10 yrkas att den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) ska kunna justeras retroaktivt när retroaktiva löneökningar utgår.
SGI baseras på den inkomst som en individ har och utgör beräkningsgrund för flera
förmåner inom socialförsäkringssystemet. Enligt gällande lagstiftning ska SGI justeras
från och med det datum ett nytt löneavtal har undertecknats och inte från och med det datum det nya avtalet gäller. Som motionärerna skriver är det vanligt att avtalsförhandlingar
drar ut på tiden. De som arbetar kan då få retroaktiva löneökningar medan Försäkringskassan inte betalar ut någon retroaktiv ersättning.
LOs styrelse anser att det är fel att sjuka och föräldralediga inte ska få tillgodoräkna
sig framförhandlade löneökningar. Kvinnor drabbas i högre utsträckning än män av detta
faktum, då de är sjukskrivna i något högre utsträckning än män och även tar ut en större
del av föräldraledigheten. Det är förlusten av den aktuella inkomsten som ska ersättas.
Om den aktuella inkomsten fastställs exempelvis efter sjukdomstillfället, men gäller för
tiden då sjukdomen varade, ska ersättningen för inkomstbortfallet justeras i efterhand.
I motion 18.11 ställs krav på att utöka arbetsgivarens ansvar för anställda som är långtidssjukskrivna genom vidgade omplaceringsskyldigheter och arbetslivsinriktad rehabilitering. Motionärerna vill också att LO tillsammans med oppositionen protesterar mot de
föreslagna försämringarna för sjukskrivna. I motion 18.12 vill motionärerna att sjukskrivnas rätt till omplacering förstärks genom lagstiftning, exempelvis genom att arbetsgivaren ska vara skyldig att ”skapa” ett jobb som den sjuke kan utföra.
LOs styrelse delar motionärernas uppfattning att det görs alldeles för lite idag för att
hjälpa långtidssjukskrivna att komma tillbaka till en arbetsuppgift. Arbetsgivarnas slopade ansvar för rehabiliteringsutredningar och regeringens nya förslag om en rehabiliteringskedja med fasta tidsgränser är fel väg att gå. Detta riskerar enbart att leda till ännu
större passivitet hos arbetsgivarna med ökat antal uppsägningar som följd.
Idag är det enbart arbetsgivarens omplaceringsskyldighet som uttrycks i lagen om anställningsskydd. Men även arbetsgivarens skyldighet att vidta sådana rehabiliteringsåtgärder som är skäliga att kräva bör införas i lagtexten. Den närmare innebörden av detta
bör på samma sätt som kravet på omplaceringar beskrivas i lagens förarbeten. Det är
dock rimligt att en arbetsgivare som vidtar de åtgärder som krävs kan överblicka omfattningen av sitt ekonomiska åtagande. En uppsägning bör därför alltid anses vara sakligt
grundad under förutsättning att arbetsgivaren fullgjort sina skyldigheter inom perioden.
På samma sätt ska det vara tydligt för arbetsgivaren vad som gäller om det kan konstateras att denne inte uppfyllt kraven på rehabiliteringsåtgärder vid periodens slut. Då är det
rimligt med någon form av sanktion, exempelvis återupptagen sjuklön. Samhället tar i
detta fall över ansvaret för rehabiliteringsinsatserna men arbetsgivaren får vara med och
betala. Detta skulle bestå till dess arbetsgivarens skyldigheter är uppfyllda eller tills individen hittar ett annat arbete.
LO har, och kommer även fortsättningsvis, att kraftfullt protestera mot de föreslagna
försämringarna för sjukskrivna.
I motion 18.13 ställs krav på att även arbetsmarknadsmässiga skäl ska kunna vägas in
från 60 år vid prövning av rätt till sjukersättning.
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LOs styrelse delar motionärens uppfattning att det är ett stort problem att dagens arbetsliv ofta sliter ut människor i förtid. Bättre förebyggande arbetsmiljöarbete och tidiga
rehabiliteringsinsatser är viktiga åtgärder för att förhindra tidig utslagning. Arbetslinjen
ska dock gälla även för den som sent i yrkeslivet drabbas av nedsatt arbetsförmåga. Då
handlar det bland annat om att ställa krav på ökade resurser till arbetsmarknadspolitiken. Den som kliver ur sjukskrivning ska få del av hela den arsenal av åtgärder och aktivt
stöd för återgång i arbete som finns inom arbetsmarknadspolitiken. Visar det sig att de
sjukskrivna behöver mer, eller andra typer av åtgärder än vad dagens arbetsmarknadspolitik kan erbjuda behöver denna utvecklas för att möta behoven.
Lön och anställningsförmåner är alltid att föredra framför olika former av sjukersättning. Delvis sjuka som arbetar bör därför i istället i ökad utsträckning få möjlighet till
lönebidrag. Att låta arbetsmarknadsmässiga skäl vara en grund vid prövning av rätt till
sjukersättning vore att anpassa systemet till problemen istället för att bekämpa dess
orsaker.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 18.8 andra, fjärde och femte att-satserna, 18.10 och 18.11 första och andra att-satserna,
att anse motionerna 18.8 tredje att-satsen, 18.9 första och andra att-satserna och
18.12 besvarade samt
att avslå motionerna 18.8 första att-satsen och 18.13.

Debatt
I debatten deltog
Dan Gabrielsson, Kommunal
Inger Hjärtström, Kommunal
Britt-Marie Ståhl-Olsson, HRF
Birgit Ludvigsson, Handels
Magnus Jonsson, Kommunal
Gunborg ML Karlsson, IF Metall
Tomas Andersson, Handels
Zeljko Klemse, HRF
Rickard Bondesson, HRF
Tony Berggren, Skogs och Trä
Renée Andersson, LO
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Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtande inklusive motion 18.1 från förra utlåtandet,
– Riktlinjerna Sjukförsäkring och rehabilitering, sidorna 45–46 inklusive
ändringsförslag från utskottsarbetet,
– Dan Gabrielssons, Kommunal m.fl. yrkande om bifall över motion 18.8
första och tredje att-satserna,
– Gunborg M-L Karlssons, IF Metall yrkande om ändring i riktlinjerna
sidan 46 att stryka fjärde att-satsen och ersätta den med en ny att-sats
som lyder: att LO verkar för att uppgörelser om omställningsavtal för rehabilitering sluts och att arbetsgivare som avtalar om detta beviljas lättnader i den allmänna löneavgiften samt
– Zeljke Klemses, HRF yrkande om en alternativ ändring i riktlinjerna
sidan 46 att ändra andra att-satsen: att LO verkar för att avskaffa karensdagen när ekonomiska förutsättningar ges.
Kongressen beslutade efter rösträkning
att med rösterna 238 mot 143 och 2 blanka bifalla Dan Gabrielssons, Kommunal m.fl. yrkande om bifall över motion 18.8 första att-satsen.
Votering begärdes av Ulla Lindqvist, styrelsen.
Rösträkning begärdes av Ulla Lindqvist, styrelsen.
Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla Dan Gabrielssons, Kommunal m.fl. yrkande om bifall över motion
18.8 tredje att-satsen.
Votering begärdes av Ulla Lindqvist, styrelsen.
att avslå Gunborg M-L Karlssons, IF Metall yrkande om ändring i riktlinjerna.
Votering begärdes av Gunborg M-L Karlsson, IF Metall.
Kongressen beslutade
att bifalla Zeljke Klemses, HRF yrkande om ändring i riktlinjerna sidan 46
att ändra andra att-satsen: att LO verkar för att avskaffa karensdagen när
ekonomiska förutsättningar ges,
att i övrigt anta Riktlinjerna Sjukförsäkring och rehabilitering, sidorna
45–46 inklusive ändringsförslag från utskottsarbetet samt
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.
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Pensioner
Riktlinjer: Pensioner, sid 47–48
Motion 18.14
18.14
Återinför möjligheten till deltidspension
Industrifacket Metall avd 3, Norra Västerbotten
Sedan 2001 finns det inga möjligheter att söka deltidspension med mindre
än att det görs ett förtida pensionsuttag.
Många av våra medlemmar har inte de inkomsterna att de har möjlighet
att göra ett förtida uttag av sin pension; en pension som antagligen, även om
man jobbar till 65 år, kommer att bli svår att leva på.
Vi har dessutom en arbetsmarknad som blir mer och mer krävande. Fler
arbetsuppgifter, tajtare bemanning, mera psykiskt påfrestande och oftare är
det kvinnor som är i dessa yrkesgrupper.
Tidigare har det funnits delpension att söka från 60 års ålder då man kunde trappa ned sitt yrkesverksamma liv på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt.
Finns det möjlighet till delpension så är det också större chans att folk orkar
jobba fram till ålderspensionen. Men i dag tvingas folk att jobba till dess att
kroppen säger ifrån och man hamnar i sjukskrivningar i stället.
Vi måste ha en mera solidarisk arbetsmarknad där vi gemensamt tar kostnaden för de människor som jobbar i de mest slitsamma och underbetalda
yrkena.
Vi föreslår att LO verkar för
att återinföra möjligheten att ta ut en deltidspension utan att det drabbar
den framtida ålderspensionen.
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Utlåtande
Motion 18.14
18.14
att återinföra möjligheten att ta ut en deltidspension utan att det drabbar den framtida ålderspensionen.

Ålderspensionen återspeglar hela livets inkomster. Hur stor pension man får beror på hur
mycket avgifter som betalas in till pensionssystemet under den tid man förvärvsarbetar
och den ekonomiska utvecklingen. Men risken för att bli sjuk och slitas ut i förtid är
ojämnt fördelad mellan olika grupper på arbetsmarknaden. LO ställde upp på reformeringen av den allmänna ålderspensionen under förutsättning att socialförsäkringssystemet täcker upp för perioder då man är sjuk, arbetslös eller föräldraledig, så att dessa
också ger pensionsrätt.
Det allmänna pensionssystemet är flexibelt på så vis att det är möjligt att ta ut inkomst- och premiepension från 61 års ålder, och att man kan välja att ta ut pensionen i
fjärdedelar. LO stödjer den idén. Men möjligheten att börja ta ut sin pension tidigt eller
gå ner i arbetstid innan man helt slutar jobba är beroende av den ekonomiska situationen. För många i arbetaryrken räcker inte pensionsinkomsten till för en skälig försörjning
om man går i tidigare pension eller minskar sin arbetstid inför pensioneringen. Rätten till
flexibel pensionsålder eller pension på deltid är för många bara formell, inte en verklig
möjlighet.
Motion 18.14 föreslår att LO ska verka för att det ska bli möjligt att ta ut pension på deltid utan att det drabbar den framtida ålderspensionen. LOs styrelse delar uppfattningen
att deltidsarbete kan vara ett sätt att ta tillvara arbetsförmåga hos äldre, som annars inte
skulle orka jobba heltid fram till sin pensionering. Men ännu viktigare är att arbetet organiseras så att ingen slits ut i förtid och att alla har möjlighet att jobba fram till ålderspensionen. För dem som ändå blir sjuka och inte kan arbeta måste sjukersättningen vara
tillräckligt hög för en skälig levnadsstandard. För att rätten till flexibel pensionsålder ska
bli verklig också för dem med låga inkomster skulle en delpension kunna fylla ut avsättningarna till ålderspensionen, så att den som beviljas delpension får sin ålderspensionsrätt beräknad förmånligare än vad som blir fallet idag för den som tar ut pension på deltid
före 65 års ålder. En sådan delpension skulle kunna införas genom kollektivavtal. Det går
att komplettera nuvarande avtalspension så att den ger ett tillskott till den allmänna pensionen också för den som börjar ta ut sin pension på deltid före 65 års ålder. Om det ska
bli ett område bör det bli föremål för en diskussion i LOs råd för avtalsfrågor.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motion 18.14 besvarad.
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Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtande samt
– Riktlinjerna Pensioner, sidorna 47–48.
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande samt
att anta Riktlinjerna Pensioner, sidorna 47–48.
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Avtalsförsäkringar
Generellt
Riktlinjer: Avtalsförsäkringar, sid 50
Motionerna 18.15–18.19
18.15
Premiebefrielseförsäkringen vid havandeskapspenning
Fastighetsanställdas Förbund, Målarettan, Stockholm och SEKO Stockholm
Många kvinnor som är gravida och har ett arbete som innebär en risk, ohälsa
eller olycksfall för graviditeten, blir avstängda från tjänst enligt Arbetsmiljölagen § 4:6. Det kan handla om att man arbetar som väktare, arbetar inom
en bransch som använder kemikalier, eller exempelvis tunga lyft som är riskfyllt för havande kvinnor och deras ofödda barn. Avstängningen leder till att
man får havandeskapspenning från Försäkringskassan.
Premiebefrielseförsäkringen är en del av Avtalspension SAF-LO, som
omfattar privatanställda arbetare på arbetsplatser med kollektivavtal.
Premiebefrielseförsäkringen betalar in premier till avtalspensionen när man
är sjuk, arbetsskadad, föräldraledig m.m. Under exempelvis sjukdom får man
ersättning av försäkringskassan som sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning. Premiebefrielseförsäkringen går in och betalar in premier till
avtalspensionen. Vid arbetsskada där försäkringskassan betalar ut ersättning
i form av sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning och arbetsskadelivränta gäller premiebefrielseförsäkringen även där. Liksom när man är föräldraledig och tar ut föräldrapenning från Försäkringskassan, går premiebefrielseförsäkringen in och betalar in premierna för avtalspensionen.
Däremot om kvinnan blir avstängd från arbetet enligt AML § 4:6 och får
havandeskapspenning, gäller inte premiebefrielseförsäkringen. Det är anmärkningsvärt att kvinnor diskrimineras på det sättet. Det är av stor vikt att
vi rättar till detta så gravida kvinnor behandlas jämlikt.
Vi föreslår
att LO arbetar för att havandeskapspenning blir premiebefrielsegrundande.

18.16
Premiebefrielseförsäkring vid havandeskapspenning
Handelsanställdas förbund, Hotell och Restaurang Facket och
Transportarbetareförbundet
Anställd som omfattas av SAF-LOs avtalsförsäkringar har en premiebefrielseförsäkring via AFA vid sjukskrivning samt föräldraledighet. Avtalspensions-
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premien betalas alltså in för den anställde vid dessa två tillfällen.
I många yrken inom hotell- och restaurangbranschen, i synnerhet på små
arbetsplatser, är det vanligt förekommande att man inte kan omplaceras till
ett lättare arbete när man väntar barn utan den anställde är tvungen att vara
hemma med havandeskapspenning från Försäkringskassan. Nivån på ersättning för havandeskapsersättningen är 80 procent. Under denna tid, som kan
vara upp till 60 dagar, betalas ingen avtalspensionspremie in från arbetsgivaren till FORA. All inkomst är viktig för pensionens storlek. Det är därför viktigt att även denna mer eller mindre påtvingade frånvaro ger pengar till avtalspensionskontot för den anställde. Havandeskapspenningen är redan idag
pensionsgrundande avseende den allmänna pensionen.
Det är djupt orättvist, närmast diskriminerande, att inte anställda med
havandeskapspenning omfattas av fribrevet eftersom det endast är kvinnor
som berörs. De får redan idag en pension som är lägre än männens, som kan
fortsätta att arbeta och tjäna in pensionspremie ända fram till eventuell föräldraledighet tas ut.
Denna reform är dessutom inte särskilt kostsam för avtalspensionssystemet eftersom det är en relativt liten grupp som berörs.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för att premiebefrielseförsäkring inom LO-SAFs avtalsförsäkringar även ska omfatta de anställda som erhåller havandeskapspenning
från Försäkringskassan.

18.17
Premiebefrielseförsäkring vid havandeskapspenning
och militärtjänstgöring
Handelsanställdas förbund avd 20, Stockholm
Många kvinnor och män som gör militärtjänstgöring går miste om avtalspension SAF-LO, som omfattar privatanställda arbetare på arbetsplatser med
kollektivavtal.
Samma sak gäller för gravida kvinnor som har ett arbete som innebär en
risk, ohälsa eller olycksfall för graviditeten och därmed blir avstängda från
tjänst enligt Arbetsmiljölagen § 4:6 och då får havandeskapspenning. Det
kan handla om att man arbetar som väktare, arbetar inom en bransch som
använder kemikalier, eller exempelvis tunga lyft som är riskfyllt för havande
kvinnor och deras ofödda barn.
Premiebefrielseförsäkringen betalar in premier till avtalspensionen när
man är sjuk, arbetsskadad, föräldraledig m.m. Under exempelvis sjukdom får
man ersättning av försäkringskassan som sjukpenning, sjukersättning eller
aktivitetsersättning.
Premiebefrielseförsäkringen går in och betalar in premier till avtalspensionen. Vid arbetsskada där försäkringskassan betalar ut ersättningen i form
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av sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning och arbetsskadelivränta
gäller premiebefrielseförsäkringen även där. Liksom när man är föräldraledig
och tar ut föräldrapenning från försäkringskassan går premiebefrielseförsäkringen in och betalar in premierna för avtalspensionen.
Däremot gäller inte premiebefrielseförsäkringen vid militärtjänstgöring eller då gravida kvinnor erhåller havandeskapspenning från försäkringskassan.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO arbetar för att havandeskapspenning och militärtjänstgöring ska vara
premiebefrielsegrundande.

18.18
Avskaffa den enskildes kostnad för prövning i skiljenämnd
Industrifacket Metall avd 3, Norra Västerbotten
Från den 1 maj 2007 har en del förändringar gjorts i samband med att medlemmar överklagar beslut som AFA Försäkring omfattar.
De partsammansatta nämnderna för respektive försäkring kommer inte
på sikt att ompröva besluten. I stället inrättas en ny omprövningsavdelning
som får den uppgiften. Skälet är att omprövningsärendena därmed ska kunna skötas på ett mer ändamålsenligt sätt.
Om medlemmen fortfarande är missnöjd efter omprövning kan han eller
hon begära att skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar prövar ärendet. En sådan prövning i skiljenämnden har hittills varit kostnadsfri för medlemmen, men från och med den 1 maj 2007 uttas en avgift av medlemmen,
motsvarande 4 procent av prisbasbeloppet, för att få sin sak prövad.
Det kan inte vara rimligt att medlemmarna måste börja betala, för närvarande 1 612 kronor, för att få sin sak prövad i skiljenämnd. Var finns rättssäkerheten när det är plånbokens storlek som ska avgöra om man har möjlighet att driva sitt ärende vidare? Syftet med avgiften är att täcka kostnaden
för skiljenämndens arbete, men genom att avgiftsbelägga prövningarna minskar man också arbetsgivarnas incitament för att ”hålla nere” antalet ärenden
som avgörs hos AFA.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO gentemot Svenskt Näringsliv driver frågan om att avskaffa avgiften.

18.19
Lagstadga om försäkringsobligatorium
SEKO Gävle
Folksam har med all önskvärd tydlighet beskrivit läget på de företag som saknar kollektivavtal i sin senaste rapport ”är du snuvad på tryggheten”. I rapporten framgår tydligt problemen med försäkringslösa arbetstagare. Om det
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blev lag på att ha försäkring som man till exempel gör med bilförsäkringen,
skulle dessa människor gynnas. Vidare skulle vi från fackligt håll få ett bättre
läge när vi vill teckna avtal eftersom företagen ändå skulle få kostnaden oavsett om de tecknade avtal med oss eller ej. Argumentet att det är billigare för
företag att strunta i att teckna avtal för att man slipper att teckna försäkring
skulle försvinna.
Vi föreslår
att LO initierar ett arbete med partiet att ta fram ett lagförslag som gör att
alla med anställda måste ha någon form av försäkring.

Utlåtande
Motionerna 18.15–18.19 samt 18.29 andra att-satsen
18.15
att LO arbetar för att havandeskapspenning blir premiebefrielsegrundande.
18.16
att LO verkar för att premiebefrielseförsäkring inom LO-SAFs avtalsförsäkringar även
ska omfatta de anställda som erhåller havandeskapspenning från Försäkringskassan.

18.17
att LO arbetar för att havandeskapspenning och militärtjänstgöring ska vara premiebefrielsegrundande.

18.18
att LO gentemot Svenskt Näringsliv driver frågan om att avskaffa avgiften.
18.19
att LO initierar ett arbete med partiet att ta fram ett lagförslag som gör att alla med
anställda måste ha någon form av försäkring.

18.29 andra att-satsen
att övriga kollektivavtalsförsäkringar gäller under hela anställningstiden.
Kollektivavtalsgrundade försäkringar är en del i anställningsvillkoren. Försäkringarna
och avtalspensionen är en del av betalningen för utfört arbete. Vissa är förmånsbestämda
och andra är premiebestämda. LO och Svenskt Näringsliv förhandlar varje år om hur stor
premien till avtalsförsäkringarna ska vara. Kostnaden för försäkringar och pension är en
del av löneutrymmet. Från fackligt håll finns hela tiden förslag till förbättringar av avtalsförsäkringarna. Därför behövs en prioritering mellan i och för sig berättigade krav.
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Det är en viktig uppgift för både de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna att se till att det finns kollektivavtal på så många arbetsplatser som möjligt så
att avtalsförsäkringarna därmed gäller. Vidare är det viktigt att informera så att de som
arbetar vet vad som gäller och inser värdet av kollektivavtal.
LO ser avtalsförsäkringarna som ett komplement till det lagstadgade försäkringsskyddet
som finns i form av socialförsäkringar. Lagstiftning har sina fördelar, men då är det andra
än arbetsmarknadens parter som bestämmer vilka åtaganden arbetsgivare ska ha i relation
till sina anställda. Om nuvarande avtalsförsäkringar skulle vara grundade på ett lagkrav kan
dessa användas som ett verktyg för regeringen att sänka det statliga åtagandet.
I motionerna 18.15, 18.16 och 18.17 förs det fram att premiebefrielseförsäkringen
också ska gälla under den tid då en anställd har havandeskapspenning. Motion 18.17
sträcker ut kravet till att gälla även under militärtjänstgöring. Premiebefrielseförsäkringen betalar premien till Avtalspension SAF-LO under den tid då den anställde är sjuk,
arbetsskadad eller föräldraledig. Havandeskapspenning betalas till kvinnor som upp till
60 dagar inför förlossningen inte bör arbeta i sina vanliga arbetsuppgifter och som inte
kan omplaceras till lättare arbete. LOs styrelse anser att det borde vara motiverat att havandeskapspenning berättigar till ersättning från premiebefrielseförsäkringen på samma
sätt som sjukpenning gör. Militärtjänstgöring däremot kan inte jämställas med sjukfrånvaro. Dessutom gör de flesta sin militärtjänstgöring före 25 års ålder, och det är först vid
25 år som Avtalspension SAF-LO börjar gälla. Därför anser LOs styrelse det inte vara motiverat att militärtjänstgöring skulle berättiga till ersättning från premiebefrielseförsäkringen.
I motion 18.18 ställs krav på att LO gentemot Svenskt Näringsliv driver frågan om att
avskaffa avgiften för prövning i Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar.
I samband med att omprövningsförfarandet av AFA Försäkrings beslut i enskilda försäkringsärenden sågs över för att bli mer ändamålsenligt, krävde Svenskt Näringsliv att
en avgift enligt ovan skulle införas. Anledningen var att de ansåg att det annars fanns risk
för att antalet ärenden till skiljenämnden skulle öka.
LOs styrelse anser att det är viktigt att se till att skiljenämnden kan finnas kvar som
prövningsinstans. Det är LOs medlemmar som har allt att vinna på detta. Alternativet
skulle vara att den enskilde endast hade möjlighet att begära prövning i allmän domstol.
Arbetsgivarna skulle lika gärna kunna tänka sig denna möjlighet. De köper sin försäkring
och kan därefter inte ställas till svars i domstol. Vid en eventuell tvist är det AFA Försäkring och den enskilde som möts. Om domstol var enda alternativet skulle detta sannolikt
leda till att väldigt få hade möjlighet att få sin sak prövad, eftersom kostnaderna vid en
förlust oftast hamnar på 100 000-tals kronor.
Införandet av en avgift diskuterades också grundligt med LO-förbunden och det fanns
en acceptans för att den infördes. Kravet var dock att den skulle hållas så låg som möjligt.
De flesta LO-förbund har beslutat att avgiften till skiljenämnden ska ingå i medlemmens
rättshjälp.
I motion 18.19 föreslås att LO ska initiera lagförslag om att alla anställda måste ha ett
kompletterande försäkringsskydd utöver socialförsäkringen. LOs styrelse ställer sig av-
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visande till förslaget, eftersom det bör vara avtalsparternas ansvar att avgöra vad löneutrymmet ska användas till.
I motion 18.29 andra att-satsen föreslås att alla ska omfattas av kollektivavtalade försäkringar, oavsett ålder.
Det kan finnas motiverade skäl till åldersgränser i fråga om vissa avtalsförsäkringar.
Ett sådant exempel är omställningsförsäkringen. Där ges inga förmåner, varken omställningsstöd eller AGB, till dem som ännu inte fyllt 40 år eller till dem som fyllt 65 år. Detta
är motiverat genom att försäkringen är premiebestämd och förmånerna ska användas till
dem som typiskt sett har störst behov av dem.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 18.15–18.16,
att anse motion 18.29 andra att-satsen besvarad samt
att avslå motionerna 18.17–18.19.

Debatt
I debatten deltog
Hans-Åke Mårtensson, IF Metall
Ellen Nygren, LO

Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtande,
– Riktlinjerna Avtalsförsäkringar sidan 50 samt
– Hans-Åke Mårtenssons, IF Metalls yrkande om bifall över motion 18.29
andra att-satsen.
Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla styrelsens utlåtande över motion 18.29 andra att-satsen.
Votering begärdes av Erland Olauson, styrelsen och
Hans-Åke Mårtensson, IF Metall.
Kongressen beslutade
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande samt
att anta Riktlinjerna Avtalsförsäkringar sidan 50.
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TFA
Motionerna 18.20–18.28
18.20
AFAs behandling av olycksfall
Pappersindustriarbetareförbundet avd 16, Ortviken
Vi har under en tid sett ett ökande antal avslag när AFA behandlar olycksfall
i arbetet. Det handlar framförallt om olycksfall som inte inneburit sjukskrivning.
Här har vi ett stort mänskligt problem. Det är inte ovanligt att den som
skadas på ett eller annat sätt på jobbet lojalt arbetar vidare med sitt onda
utan att uppsöka läkare för att kunna få skadan konstaterad och bli sjukskriven av läkare om så krävs. Många skjuter på läkarbesöket i det längsta och
tror att det onda ska försvinna efter en kort tid.
När det efter en längre tid visar sig att skadan finns kvar eller rent av förvärrats hamnar den drabbade i ett svårt försäkringsmässigt läge. Det blir ofta svårt
att visa upphovet till skada då den drabbade inte på en gång uppsökt läkare.
Vi har haft tre fall på kort tid då AFA inte godkänt arbetsskadan. Man har
helt enkelt hänvisat till att läkare inte uppsökts och att någon sjukskrivning
inte skett i samband med att olyckan inträffat.
Vi ser detta som allvarligt. Ett problem som det är viktigt att komma till
rätta med. Framförallt för den enskilde individen men också för att vi ska
kunna visa att vi har fungerande försäkringar.
Vi föreslår
att LO agerar för att undanröja detta problem tillsammans med förbunden
och AFA, det kan ske genom en bättre upplysning till den enskilde där
alla parter tar sitt ansvar samt
att LO ser över försäkringsvillkoren för att utröna om det går att ändra skrivningar i dessa för att komma till rätta med problemet.

18.21
Arbetsskadeförsäkring TFA – vid olycksfall på arbetet
Fastighetsanställdas Förbund avd 1, Stockholm, Målarettan, Stockholm och
Transportarbetareförbundet avd 5, Stockholm
TFA (arbetsskadeförsäkringen) gäller från första dagen om du sjukskriver dig
på samma dag när skadan inträffade. Är man sjukskriven minst 15 dagar i
följd så får man inkomstersättning från första dagen upp till 100 procent.
Men om man får en skada på arbetet och inte sjukskriver sig på samma
dag utan man försöker arbeta vidare men måste sjukskriva sig efter några
veckor, då kommer problemen.
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Vissa arbetsgivare gör en bedömning att detta inte är ett olycksfall. Arbetsgivaren gör då en skadeanmälan om vanlig skada till försäkringskassan.
Då måste personen vara sjukskriven minst ett år för att ens ha möjlighet att
få ersättning. Är man sjukskriven kortare än ett år så har man mycket svårt
att få någon ersättning från TFA-försäkringen. Många personer förlorar tusentals kronor på detta.
AFA påstår att det finns möjlighet att få detta bedömt som olycksfall men
verkligheten visar att detta är mycket svårt.
Det är orimligt att en person som försöker arbeta vidare efter olycksfallet,
hamnar i kläm och inte får någon ersättning från TFA p.g.a. att man har försökt att arbeta efter olycksfallet.
Vi föreslår att LO verkar för
att få en ändring till stånd i enlighet med motionens syfte.

18.22
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)
Industrifacket Metall avd 27, Östra Skaraborg, avd 34, Sjuhärad
och avd 44, Halland
Med dagens regelverk inom lagen om allmän försäkring (AFL), TFA och kollektivavtal utgår sjukpenning under de första 14 dagarna med 80 procent.
Detta oavsett om man har drabbats av en arbetsskada eller arbetsolycksfall.
Efter den 14:de dagen har man rätt till 100 procent ersättning, från och med
dag ett. Systemet uppmuntrar att man försöker planera sin sjukskrivningsperiod så att den blir längre än 14 dagar för att inte drabbas av inkomstförlust. Vid en inkomst av 20 000 kronor per månad förlorar arbetstagaren vid
en sjukskrivningslängd av 14 dagar cirka 1 650 kronor.
Principen för arbetsskador har från arbetstagarperspektiv varit att man
inte ska vidkännas någon inkomstförlust vid dessa tillfällen.
Vi föreslår att LO verkar för
att TFA ersätter arbetsolycksfall med 100 procent av inkomstförlusten samt
att TFA ersätter övriga styrkta arbetssjukdomar med 100 procent av inkomstförlusten.

18.23
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)
Industrifacket Metall avd 28, Västra Skaraborg
Med dagens regelverk utgår sjuklön med 80 procent av inkomsten under de
14 första sjukdagarna. Detta oavsett om man drabbats av olycksfall på arbetet eller inte. Efter 14 dagar utgår ersättning från TFA-försäkringen.
Vi tycker att man ska ha full täckning för inkomstförlust när man råkar
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ut för en olycka oavsett om man blir sjukskriven 13 eller 15 dagar.
Vi tycker det är viktigt att man slipper ekonomiskt lidande vid dessa tillfällen, det räcker med det fysiska.
Vi föreslår att LO verkar för
att arbetsolycksfall ersätts med 100 procent från TFA oavsett sjuktidens
längd.

18.24
Självrisk i samband med arbetsskador
Industrifacket Metall avd 27, Östra Skaraborg, avd 28, Västra Skaraborg,
avd 34, Sjuhärad och avd 44, Halland
I trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA-villkoren, finns en form av självrisk för kostnader i samband med arbetsskador. De första 500 kronorna ersätts och berättigad ersättning understigande 100 kronor betalas inte ut.
Dessa regler gäller i dag oavsett om det finns ett vållande eller inte. Vår
uppfattning är att TFA alltid ska ersätta kostnader i samband med arbetsskador, oavsett om kostnaden är liten eller stor, och att ersättning ska vara 100
procent av styrkta kostnader.
Vi föreslår att LO verkar för
att TFA-villkoren förändras så att 100 procent av styrkta kostnader ersätts i
samband med godkända arbetsskador.

18.25
Inkomstförlust vid arbetsskada
Industrifacket Metall avd 51, Malmö
En av fackets främsta uppgifter är att genom en aktiv satsning på arbetsmiljöfrågorna ständigt arbeta för att förbättra arbetsförhållandena och därigenom tillsammans med arbetsgivarna minimera riskerna för arbetsolyckor
och ohälsa.
Trots detta inträffar många arbetsrelaterade olycksfall varje år. Att helt
eliminera risken för varje typ av arbetsskada låter sig tyvärr inte göras.
Sedan maj 2001 ersätter trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) inkomstförluster upp till 100 procent från första dagen vid arbetsskada utan
att den skadade behöver bevisa att arbetsgivaren varit vållande till skadan. En
förutsättning för detta är att sjukskrivningen överstiger 14 dagar. Den förändringen var naturligtvis ett steg i rätt riktning, men det är nu dags att ta
ytterligare ett steg på vägen att hålla de skadedrabbade fria från inkomstförlust efter en arbetsskada.
Väldigt många olyckor resulterar i en kortare frånvaro från arbetsplatsen
än 15 dagar. För dessa personer finns inget motsvarande skydd i våra försäk-
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ringar i dag. De drabbas därför av inkomstförlust precis som om de råkat ut
för exempelvis influensa, dvs. av såväl karensdag som en 20-procentig nedsättning av lönen under sjukskrivningstiden, oavsett vem som orsakat skadan
och utan hänsyn till hur arbetet organiserats. Det är dags att förbättra dessa
regler så att även dessa kortare sjukskrivningar orsakade av arbetsskador ersätts fullt ut.
Vi föreslår att LO verkar för
att även kortare frånvaro än 15 dagar, till följd av arbetsolycksfall, inte ska
leda till någon inkomstförlust för den skadade samt
att förändra bestämmelserna i försäkringssystemen så att all sjukfrånvaro till
följd av arbetsskada alltid ersätts fullt ut, oavsett sjukskrivningens längd.

18.26
Kravet på vållandeutredning vid arbetssjukdomar
Industrifacket Metall avd 51, Malmö
Fortfarande drabbas stora grupper på svensk arbetsmarknad av stora besvär
till följd av arbetsrelaterad ohälsa. Inte sällan leder dessa besvär till sjukfrånvaro och många ur de mest utsatta grupperna tvingas lämna arbetsmarknaden i förtid.
Dessa problem måste naturligtvis bekämpas i grunden, inte minst genom
kraftiga satsningar på förebyggande arbetsmiljöarbete. Det är ett arbete som
pågår och som måste intensifieras för att ge alla rätt till en god arbetsmiljö
utan risk att slitas ut i förtid. Människan ska ges förutsättningar till friska arbetsplatser utan risker för psykisk eller fysisk ohälsa.
Parallellt med detta arbete måste våra försäkringssystem vara uppbyggda
på ett sätt att de som tvingas vara borta kortare eller längre tid från arbetet
till följd av arbetssjukdom eller -skada ges vettiga ersättningsnivåer. Det får
inte heller finnas vad som uppfattas som orimliga spärrar i ansökningsförfarandet.
För att få full ersättning från trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)
vid arbetssjukdom räcker det i dagsläget inte att kunna styrka sambandet
mellan sjukdomen och det arbete som lett till ohälsan. Utöver detta måste
påvisas att det är arbetsgivaren som på något sätt varit vållande till sjukdomen. Denna dubbla bevisningsbörda innebär många gånger att i bästa fall
hela processen tar längre tid än vad som annars varit fallet. Det kan också
innebära att fokus på arbetsplatsen tas från det förebyggande arbetet för att
förhindra att fler drabbas och i stället förs över till att handla om skuldfrågan.
Att utsätta medlemmar som redan drabbats av en dålig arbetsmiljö, ibland
med någon form av psykisk ohälsa som diagnos, för denna försäkringsmässigt
onödiga process känns inte rimligt.
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Vi föreslår att LO verkar för
att kravet på vållandeutredning i TFA-försäkringen slopas vid arbetssjukdom
samt
att arbeta för att förändra bestämmelserna i försäkringssystemen så att all
sjukfrånvaro till följd av styrkt arbetssjukdom alltid ersätts fullt ut, oavsett sjukskrivningens längd.

18.27
Bedömning vid arbetsskadeförsäkring – TFA
Handelsanställdas förbund avd 20, Stockholm
Idag är det så att många som drabbas av ett arbetsolycksfall nekas ersättning
från TFA p.g.a. att AFA anser att det saknas samband mellan olyckan och de
besvär som orsakar arbetsoförmågan.
Även rätten till sjukersättning (AFL) och LAF-livränta (LAF 1976:380)
enligt socialförsäkringslagstiftningen försvåras märkligt nog om den försäkrade gör ett tappert försök att så snart som möjligt återvända till sitt ordinarie
arbete. Om nu medlemmen/försäkrade efter en ”försöksperiod” misslyckas
med att återgå till ordinarie arbete på grund av arbetsolycksfallet eller arbetssjukdomen, ska inte själva försöket tolkas så att funktionsnedsättningen inte
varit så allvarlig eller sambandet mellan arbete och skada därmed inte är
övervägande.
Detta fenomen dyker särskilt upp i de situationer där medlemmen bitit
ihop och jobbat vidare med förhoppning om att skadan ska självläka, men
när detta inte har skett, besökt läkare och blivit sjukskriven.
Som arbetsskadeförsäkringen fungerar idag straffas de som försöker fortsätta att arbeta trots smärtor medan de som snabbt ser till att bli sjukskrivna
erhåller skadeersättning.
Detta sänder fel signaler till dem som skadas då vi vet att ju längre frånvaron från arbetsplatsen blir, desto mer hämmas rehabiliteringen. Många
olyckor stannar ju vid tillbud som visserligen kan vara en smärtsam upplevelse men inte alltid behöver leda till att man måste vara hemma från arbetet.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för att få en ändring till stånd så att regleringen av arbetsskador och arbetssjukdomar inte motverkar arbetslinjen.

18.28
TFA och LAF
Fastighetsanställdas Förbund avd 3, Malmö
Som det är idag prövas inte rätten till ersättning för medicinsk invaliditet förrän Försäkringskassan har prövat och beslutat om arbetsskada/livränta. FK
beslutar inte om detta förrän medlemmen har erhållit sjukersättning. Detta
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tar lång tid. Vi tycker att det är fel i systemet att det ena är avhängigt av det
andra. Om statsmakterna ändrar mer i LAF (lagen om arbetsskadeförsäkring) kommer våra arbetsskadade medlemmar att få det svårare att få sitt
ärende prövat i TFA-försäkringen.
Vi föreslår
att LO centralt arbetar för andra kriterier för att få medlemmarnas rätt till
prövning av hela TFA-försäkringen i motionens anda.

Utlåtande
Motionerna 18.20–18.28
18.20
att LO agerar för att undanröja detta problem tillsammans med förbunden och AFA,
det kan ske genom en bättre upplysning till den enskilde där alla parter tar sitt
ansvar samt
att LO ser över försäkringsvillkoren för att utröna om det går att ändra skrivningar i
dessa för att komma till rätta med problemet.

18.21
att få en ändring till stånd i enlighet med motionens syfte.
18.22
att TFA ersätter arbetsolycksfall med 100 procent av inkomstförlusten samt
att TFA ersätter övriga styrkta arbetssjukdomar med 100 procent av inkomstförlusten.

18.23
att arbetsolycksfall ersätts med 100 procent från TFA oavsett sjuktidens längd.
18.24
att TFA-villkoren förändras så att 100 procent av styrkta kostnader ersätts i samband
med godkända arbetsskador.

18.25
att även kortare frånvaro än 15 dagar, till följd av arbetsolycksfall, inte ska leda till
någon inkomstförlust för den skadade samt
att förändra bestämmelserna i försäkringssystemen så att all sjukfrånvaro till följd
av arbetsskada alltid ersätts fullt ut, oavsett sjukskrivningens längd.

18.26
att kravet på vållandeutredning i TFA-försäkringen slopas vid arbetssjukdom samt
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att arbeta för att förändra bestämmelserna i försäkringssystemen så att all sjukfrånvaro till följd av styrkt arbetssjukdom alltid ersätts fullt ut, oavsett sjukskrivningens längd.

18.27
att LO verkar för att få en ändring till stånd så att regleringen av arbetsskador och
arbetssjukdomar inte motverkar arbetslinjen.

18.28
att LO centralt arbetar för andra kriterier för att få medlemmarnas rätt till prövning
av hela TFA-försäkringen i motionens anda.

Arbetsskadeförsäkringen (LAF) utgör grunden i försäkringsskyddet vid en arbetsskada.
Men försäkringen ger inte full ersättning för förlorad inkomst och de extra kostnader som
kan uppstå. Därför har arbetsmarknadens parter förhandlat fram ett kompletterande försäkringsskydd. Trygghetsförsäkringen vid arbetsskada kompletterar lagens skydd och
gäller vid olycksfall, färdolycksfall och arbetssjukdom. Ersättning kan betalas både under
den akuta sjukdomstiden och om arbetsskadan ger bestående besvär.
I motion 18.20 ställs krav på att LO agerar för att undanröja problemet med att vissa
olycksfall i arbetet inte godkänns av AFA Försäkring och att detta ska göras genom bättre
upplysning till den enskilde. Motionärerna kräver också att LO ser över försäkringsvillkoren för att undersöka om det går att ändra skrivningarna i dem för att komma tillrätta med
problemet. I motion 18.21 och 18.27 ställs likalydande krav.
LOs styrelse delar motionärernas uppfattning att det är nödvändigt att se till att den
som drabbas av ett olycksfall i arbetet får den ersättning som hon eller han är berättigad
till enligt försäkringsvillkoren. För att en korrekt skadereglering ska kunna ske behövs
medicinska underlag som kan styrka att ett olycksfall skett och att detta lett till att den
skadade drabbats av ersättningsberättigade kostnader eller besvär. Ett läkarbesök i anslutning till olycksfallet där skadan kan konstateras utgör ett viktigt beslutsunderlag i
skaderegleringsprocessen.
Det är dessutom viktigt att ett olycksfall alltid anmäls som arbetsskada, även om den
skadade inte direkt kommer att drabbas av några kostnader eller besvär. Det är inte arbetsgivarens sak att avgöra om de besvär som den skadade senare drabbas av beror på
olycksfallet eller inte. Den bedömningen gör försäkringsbolaget.
Som motionärerna påpekar är det dock vanligt att den som skadas inte uppsöker läkare direkt, utan jobbar på och hoppas att det onda ska bli bättre med tiden. Detta kan göra
det svårare att få besvären godkända som arbetsskada. Att en person arbetar vidare,
trots besvär, ska inte ligga honom eller henne till last när det gäller möjligheten att senare kunna få ersättning. Det är därför viktigt att få skadan dokumenterad så snart som möjligt, även om sjukskrivning inte inledningsvis är nödvändig. Detta bör sedan följas upp
med ytterligare läkarkontakt, för att den skadade senare ska kunna styrka att besvären
inte försvunnit utan förvärrats.
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Bättre information om avtalsförsäkringarna i allmänhet och om trygghetsförsäkringen
vid arbetsskada och dess konstruktion i synnerhet är därför välmotiverat. Att förändra
försäkringsvillkoren för att komma tillrätta med detta problem är dock inte motiverat.
Enligt försäkringsvillkoren har den som drabbats av ett olycksfall i arbetet rätt till ersättning för skadan, om övervägande skäl talar för att skadan är en följd av olycksfallet. Det
är alltså inte det första steget som är problemet, att konstatera olycksfall, utan att fastställa om besvären har samband med olycksfallet eller beror på något annat. För att göra
det krävs medicinska underlag. Det är omöjligt att formulera skrivningar i försäkringsvillkoren som löser detta.
I motionerna 18.22, 18.23 och 18.25 ställs krav på att trygghetsförsäkringen vid arbetsskada ska ersätta arbetsolycksfall med 100 procent av inkomstförlusten, d.v.s att även
kortare sjukfrånvaro än 15 dagar ska ersättas. I motionerna 18.22, 18.25 och 18.26 ställs
även krav på att godkända arbetssjukdomar ska ersättas fullt ut, d.v.s att kravet på vållande ska slopas.
LOs styrelse anser liksom motionärerna att den som skadats på arbetet ska ha full
ersättning för inkomstförlust både vid arbetsolycksfall och vid arbetssjukdom. Trygghetsförsäkringen vid arbetsskada måste återgå till att vara en ”no-fault”-försäkring som parterna ursprungligen var överens om. Med tiden har försäkringen utarmats och det har
blivit mer komplicerat att få ersättning vid arbetssjukdom. Detta har gjort försäkringen
mindre värd för de försäkrade. Målet är därför att förändra försäkringsvillkoren så att
detta uppnås.
I motion 18.24 ställs krav på att styrkta kostnader i samband med uppkomna arbetsskador ska ersättas fullt ut.
Villkoren i trygghetsförsäkringen vid arbetsskada innehåller en självrisk som innebär
att kostnader som understiger 500 kronor inte ersätts och att belopp under 100 kronor
inte betalas ut. Vid visat vållande ersätts styrkta kostnader dock från första kronan. Motivet till självrisken har varit att alltför stora administrativa resurser annars skulle behöva
tas i anspråk i förhållande till storleken på den utbetalade ersättningen. LOs styrelse anser att det nu finns anledning att ompröva detta synsätt. Skaderegleringen har blivit allt
mer automatiserad och de administrativa kostnaderna lägre. Därför är det skäligt att försäkringsvillkoren ändras så att styrkta kostnader alltid ersätts fullt ut.
I motion 18.28 ställs krav på att ändra i villkoren för trygghetsförsäkringen vid arbetsskada så att prövning av medicinsk invaliditet kan göras tidigare än idag.
Vid arbetsolycksfall är prövningen av den medicinska invaliditeten inte avhängig av
försäkringskassans beslut, utan sker så fort den akuta behandlingstiden för skadan har
upphört och det medicinska tillståndet är stabilt. Vid arbetssjukdomar gäller dock att försäkringskassan ska ha prövat och godkänt skadan för att den ska kunna tas upp till prövning i trygghetsförsäkringen för arbetsskada. Bedömningen av vad som är en
arbetssjukdom eller inte innehåller komplicerade medicinska avväganden som parterna
överlåtit till försäkringskassan att göra. LOs styrelse anser att detta förfaringssätt ska finnas kvar.
LOs styrelse delar dock motionärernas uppfattning att det är otillfredsställande att för-
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säkringskassans prövning inte sker förrän den skadade erhållit sjukersättning. Arbetsskadefrågan bör därför prövas i samband med att försäkringskassan gör en rehabiliteringsutredning. Detta görs i de flesta fall tidigare i processen och den skadade skulle inte
behöva vänta ett år eller längre. Det skulle också innebära att prövningen i trygghetsförsäkringen för arbetsskada kunde ske tidigare.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 18.20 första att-satsen och 18.22–18.26 samt
att anse motionerna 18.20 andra att-satsen, 18.21, 18.27 och 18.28 besvarade.

Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtande.
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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Avtalspension
Motionerna 18.29–18.31
18.29
Avtalspension
Industrifacket Metall avd 51, Malmö
Vid LOs senaste uppgörelse med Svenskt Näringsliv förändrades procentsatsen som ska betalas in för de anställda. Problemen som kvarstår är att ingen
avtalspension betalas in efter 65 års ålder. Vid senaste avtalsförhandlingarna
ställdes krav på att i kollektivavtalet skriva in att avtalspension betalas in
fram till 67 års ålder. Ett krav som inte kan tillgodoses med tanke på LOs
överenskommelse. En annan nackdel är att unga anställda inte kan få avtalspension inbetald förrän vid en bestämd ålder. Motiveringen från arbetsgivaren är att samma regler ska gälla för arbetare och tjänstemän.
Vi föreslår att LO verkar för
att avtalspension betalas in under hela anställningstiden samt
att övriga kollektivavtalsförsäkringar gäller under hela anställningstiden.

18.30
Avtalspension
Transportarbetareförbundet avd 3, Göteborg
Vikten av att våra medlemmar får rätt avtalspension i samband med sin pensionering blir alltmer betydelsefull för varje år som de arbetar. Systemet är
helt uppbyggt på en egenkontroll från medlemmarna. Det är angeläget att
de har kunskap och är medvetna om att pensionens storlek helt grundas på
arbetsgivarens redovisning till Fora. Det finns ingen övrig kontroll än att arbetstagaren själv kontrollerar uppgifterna till Fora.
Vi inom Transport har erfarenhet av att flertalet arbetsgivare har redovisat noll (0) kronor i inkomst till Fora. Detta har resulterat i att det inte avsatts några pengar till medlemmarnas avtalspension. Arbetsgivarna har kunnat göra detta under ett flertal år utan att arbetstagarna har reagerat eftersom
kunskapen och vetskapen om regelverket runt avtalspensionssystemet är låg.
Dessutom verkar det som om en del arbetsgivare medvetet redovisar felaktiga uppgifter till Fora för att få lägre utgifter. Detta borgar även för en snedvriden konkurrens inom vissa branscher.
Med anledning av att premien till avtalspensionen stegvis ska höjas till 4,5
procent av bruttolönen till 2012, är det angeläget att våra medlemmar ges
möjlighet att kontrollera de olika höjningarna på lönespecifikationen under
de närmaste fem åren.
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Vi föreslår att LO verkar för
att avsatt belopp till avtalspensionen redovisas på lönespecifikationen.

18.31
Vi vill ha samma avtalspension som tjänstemännen
Industrifacket Metall avd 48, Norra Skåne
Nu när nya kollektivavtal är skrivna så går LO ut med information om att vi
har samma avtalspension som tjänstemännen, talar ni sanning då? Nej, vår
uppfattning är att LO far med osanning. Tjänstemännens pension betalas in
varje månad medan arbetarnas pension betalas in en gång om året. Detta
innebär att tjänstemännen sprider sina risker. Börsen tar ingen notis om att
inbetalning sker, men när arbetarnas pengar ska in i systemet då händer det
grejor, massmedia skriver, börsen rör sig. Det finns en uppenbar risk att vi
arbetare förlorar pengar till kommande pension med detta system.
Vi föreslår att LO verkar för
att vår avtalspension betalas in varje månad.

Utlåtande
Motionerna 18.29 första att-satsen samt 18.30–18.31
18.29 första att-satsen
att avtalspension betalas in under hela anställningstiden.
18.30
att avsatt belopp till avtalspensionen redovisas på lönespecifikationen.
18.31
att vår avtalspension betalas in varje månad.
Avtalspension SAF-LO är premiebestämd och gäller för arbetare i alla branscher med privata arbetsgivare. Våren 2007 kom LO och Svenskt Näringsliv överens om nya villkor som
börjar gälla från och med 2008. Premien kommer att höjas stegvis, för att från och med
2012 vara lika hög som den som tjänstemännen i privat sektor har rätt till enligt ITP-avtalet. Avtalet innebär att arbetare i privat sektor för första gången får en tjänstepension som
motsvarar tjänstemännens. En klassorättvisa är därmed utjämnad.
Avtalet innehåller två åldersgränser. Pensionsinbetalningarna börjar när den anställde fyller 25 år och upphör när han eller hon fyller 65 år, om man inte kommit överens om
annat. Samma åldersgränser finns i ITP-avtalet. LO anser att dessa åldersgränser inte
borde finnas, utan att man ska tjäna in tjänstepension när man arbetar oavsett ålder. Detta har arbetsgivarmotparterna inte gått med på.
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I en premiebestämd pension är de inbetalda premierna avgörande för pensionens
storlek. Avtalspension SAF-LO administreras av Fora, ett bolag som ägs av Svenskt
Näringsliv och LO. Arbetsgivarna betalar försäkrings- och pensionspremier till Fora sex
gånger per år, som en preliminär debitering i form av en procentsats på den samlade
lönesumman för alla arbetare i företaget. Efter varje år ska arbetsgivaren göra en slutlig
rapportering till Fora där det anges hur mycket respektive anställd har tjänat under det
gångna året och Fora gör då en slutlig debitering. De anställda får varje år ett besked från
Fora som innefattar en årsavstämning och ett värdebesked. Årsavstämningen visar vilken
lön som arbetsgivaren rapporterat in och betalat premie för. Den fungerar som ett kontrollverktyg för den anställde, att rätt siffror är inrapporterade. Värdebeskedet visar det
samlade pensionskapitalet som den anställde hittills tjänat ihop.
I motion 18.29 föreslås att avtalspension ska betalas in under hela anställningstiden
oavsett ålder. LOs styrelse delar motionärernas uppfattning.
I motion 18.30 föreslår motionärerna att lönespecifikationerna ska visa hur mycket
som betalats in till pension för den enskilde. LOs styrelse anser att det redan finns ett
ändamålsenligt sätt att kolla pensionsinbetalningarna, genom att Fora skickar en årsavstämning till alla som fått pensionsgrundande lön inrapporterad av arbetsgivaren.
I motion 18.31 föreslås att Avtalspension SAF-LO ska betalas in varje månad. LOs styrelse anser att det är ett berättigat krav men att det av administrativa skäl hos Fora än så
länge inte går att genomföra. En sådan administration blir också mer kostsam än nuvarande och kostnaden av en stor administrativ förändring måste vägas mot nyttan. Det
finns ett argument för månadsvis beräkning av avtalspensionen som LOs styrelse anser
är hållbart. Det gäller att ITP beräknas varje månad, vilket innebär att den som har oregelbundna inkomster kan komma att bli berättigad till den högre premien över pensionstaket en viss månad, även om den samlade årsinkomsten inte kommer över taket på 7,5
inkomstbasbelopp per år. På sikt bör en sådan administrativ ordning genomföras också
för arbetarnas avtalspension.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 18.29 första att-satsen och 18.31 samt
att anse motion 18.30 besvarad.

Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtande.
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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Arbetsskadeförsäkring
Riktlinjer: Arbetsskadeförsäkring, sid 46-47
Motionerna 18.32–18.34
18.32
Lagen om arbetsskadeförsäkring
Kommunal Dalarna
Det har visat sig nästan omöjligt för kvinnor inom kvinnodominerade yrken
att få en arbetsskada godkänd. För att en försäkringsläkare ska bedöma att
det finns ett samband mellan arbetsuppgifterna och skadan krävs att det
finns forskning som talar för ett samband.
Tyvärr sker ingen forskning inom kvinnodominerade yrken. LO bör därför verka för en lagändring inom lagen om allmän försäkring.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att de skador/arbetssjukdomar som förekommer inom kvinnodominerade
yrken tillförs på ILOs lista över godkända arbetssjukdomar samt
att LO verkar för att en utökad forskning ska ske inom kvinnodominerade
yrken.

18.33
Försäkringskassans bedömning av kriterierna för prövningsrätt
i arbetsskade- och livränteärende
Fastighetsanställdas Förbund avd 3, Malmö
Först och främst borde arbetsskador bedömas direkt när de inträffar. Det är
då som alla inblandade parter har ett färskt ärende och därmed kan undersöka om anmäld arbetsskada finns. Sambandet, framför allt vid arbetssjukdomar, kan då bli mer korrekt. Man glömmer efterhand vilket inte är till
gagn för medlemmen som är den som har bevisbördan. I våra medlemsgrupper blir en arbetsbeskrivning och händelseförlopp inte korrekt eftersom arbetsplatser försvinner och medlemmen glömmer ytor, antal, frekvenser med
mera.
Idag tolkar Försäkringskassan lagtexten ”arbetsförmågan är nedsatt minst
ett år eller bedöms vara varaktig” att den bara är uppfylld om Försäkringskassan beslutar om sjukersättning. Det betyder att medlemmen kan vänta flera
år på att få rätten till prövning av arbetsskada och därmed förenad arbetsskadelivränta. Lägg till detta att rätten till full semesterersättning enligt semesterlagens § 17 inte kommer att fungera förrän beslutad arbetsskada finns.
Denna fördröjning av beslutet är en skymf mot den arbetsskadade. Vi vill
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i första hand att Försäkringskassan prövar arbetsskadeanmälan i anslutning
till att den anmäls. Vi vill i andra hand att man får sin rätt till prövning av
rätten till arbetsskada och arbetsskadelivränta prövad när man varit arbetsoförmögen på grund av anmäld arbetsskada i ett år.
Vi föreslår att LO får i uppdrag
att under kongressperioden aktivt arbeta för att regelverket inom Försäkringskassan förändras så att arbetsskador prövas när man varit arbetsoförmögen på grund av anmäld arbetsskada i ett år.

18.34
Stöd för Yrkesmedicinska läkarna
Transportarbetareförbundet avd 46, Arlanda
Regeringens beställning till försäkringskassan om ett lägre sjuktal har medfört att den yrkesmedicinska läkarkåren har blivit ett slags b-lag. Deras utlåtande är inget man behöver ta notis om vid bedömning av arbetsskada hos
försäkringskassan. Yrkesmedicinska läkare har ett stort specialistkunnande,
på sina respektive områden, och har lagt ner stort arbete genom undersökningar och intervjuer om hur patienten jobbat och hur arbetsplatsen ser ut.
Försäkringskassans förtroendeläkare sågar dessa läkare jäms med fotknölarna och kallar det mesta för degenerativa förändringar.
Vi vet att försäkringsutskottet redan idag arbetar med dessa frågor men
vi anser att det behövs ett mera strategiskt ställningstagande i den här frågan.
Vi efterlyser ett mycket tydligare och synligare agerande från LO centralt i
dessa frågor.
Nu är det dags för LO och alla förbund att göra som våra vänner danskarna och visa vårt missnöje öppet på gator och torg mot regeringens socialpolitik. Vi som arbetar dagligen med försäkringsfrågor blir mer och mer frustrerade när våra medlemmar ringer och vill ha hjälp.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO intensifierar arbetet med dessa frågor och därmed försöker förbättra
situationen för våra medlemmar som råkat illa ut efter regeringens försämringar i de sociala systemen.

Utlåtande
Motionerna 18.32 första att-satsen samt 18.33–18.34
18.32 första att-satsen
att de skador/arbetssjukdomar som förekommer inom kvinnodominerade yrken tillförs på ILOs lista över godkända arbetssjukdomar.
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18.33
att under kongressperioden aktivt arbeta för att regelverket inom Försäkringskassan förändras så att arbetsskador prövas när man varit arbetsoförmögen på
grund av anmäld arbetsskada i ett år.

18.34
att LO intensifierar arbetet med dessa frågor och därmed försöker förbättra situationen för våra medlemmar som råkat illa ut efter regeringens försämringar i de
sociala systemen.

I arbetet utsätts de anställda för risker som de har begränsade möjligheter att påverka.
Därför är det viktigt att de anställda har ett fullgott skydd om de skadas i arbetet. Målet
med arbetsskadeförsäkringen är att ge ett ekonomiskt skydd till den skadade om denne
drabbas ekonomiskt till följd av att han eller hon inte kan arbeta i samma omfattning eller
i samma yrke som tidigare. Alla arbeten behövs för att samhället ska fungera men riskerna att skadas i arbetet är ojämnt fördelade. Arbetsskadeförsäkringen ska därför finansieras solidariskt och lika utan inslag av riskdifferentiering.
Arbetsskadeförsäkringen har en delvis annan funktion än sjukförsäkringen. Eftersom
principen är att den som skadas i arbetslivet ska hållas helt skadeslös ersätter arbetsskadeförsäkringen dyrbara skadeståndsrättegångar. Det är viktigt att arbetsskadeförsäkringen hanteras på ett rättssäkert och effektivt sätt.
I motion 18.32 ställs krav på att de skador/arbetssjukdomar som förekommer inom
kvinnodominerade yrken ska tillföras på ILOs lista över godkända arbetssjukdomar.
Lagen om arbetsskadeförsäkring har ett generellt arbetsskadebegrepp. Det innebär
att i princip all fysisk och psykisk ohälsa som beror på arbetet ska kunna godkännas som
arbetsskada. Det betyder att oberoende av om en arbetssjukdom finns medtagen på ILOs
lista eller ej, så kommer den att kunna prövas inom ramen för arbetsskadeförsäkringen.
Alternativet skulle vara ett så kallat statiskt arbetsskadebegrepp. Det förekommer i
många andra länder och innebär att särskilda förteckningar över vad som kan anses vara
arbetsskador används. Ett statiskt arbetsskadebegrepp skulle åter riskera att missgynna
kvinnor. Det generella arbetsskadebegreppet lämnar utrymme för framtida hänsynstaganden till de resultat som forskningen om arbetsrelaterade sjukdomar för kvinnor kan
komma att ge. Det finns också en risk för att ett statiskt arbetsskadebegrepp skulle begränsa arbetsgivarnas intresse för det skadeförebyggande arbetsmiljöarbetet.
LOs styrelse anser dock att det generella arbetsskadebegreppet förutsätter mer forskning och bättre kunskapssammanställningar om olika arbetssjukdomar som kan tjäna
som hjälpmedel vid tillämpningen av LAF. Det finns olika äldre kunskapssammanställningar som används vid bedömningar av arbetssjukdomar, trots att materialet till vissa
delar är inaktuellt. Nyare forskning som borde påverka bedömningar av arbetsskador har
inte infogats i de tidigare sammanställningarna eller sammanställts i nya. Ny kunskap används därför inte alltid vid arbetsskadebedömningar, vilket kan innebära att beslut om
att ge eller neka en person arbetsskadelivränta fattas på felaktig grund. Detta är inte
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rättssäkert och innebär en urholkning av det generella arbetsskadebegreppet.
Det är alltså ny forskning och bättre tillämpning av de forskningsresultat som finns
som behövs för att fler kvinnor ska kunna få sina arbetsskador godkända.
I motion 18.33 ställs krav på att LO under kongressperioden aktivt arbetar för att regelverket inom försäkringskassan förändras så att arbetsskador prövas när man varit arbetsoförmögen i ett år på grund av anmäld arbetsskada.
LOs styrelse delar motionärernas uppfattning att det är oacceptabelt att en arbetsskadad kan behöva vänta flera år på att få sin skada prövad. Detta leder till att det blir svårare
att bevisa ett samband än om prövningen görs tidigt. Arbetsskadefrågan bör därför prövas i samband med att försäkringskassan gör en rehabiliteringsutredning. Den görs i de
flesta fall tidigare i processen och den skadade skulle inte behöva vänta ett år eller längre. Livränta ska då kunna utgå för en begränsad tid, exempelvis under rehabilitering, eller
livsvarigt om skadan är bestående.
I motion 18.34 kräver motionärerna att LO intensifierar arbetet med att förbättra medlemmarnas möjligheter att få sina arbetsskador godkända.
LOs styrelse delar motionärernas uppfattning att ett utlåtande från en yrkesmedicinsk
läkare alltid måste vägas in vid bedömningen av en arbetsskada. De yrkesmedicinska läkarna har stor kunskap om skadliga arbetsmiljöer och deras betydelse för uppkomsten av
arbetsskador. De bidrar med underlag om hur den skadade arbetat och hur arbetsplatsen
ser ut. Ett sådant utlåtande ska ges lika stor betydelse som försäkringsläkarens medicinska underlag.
LO kommer även fortsättningsvis att prioritera arbetet med att förbättra LO-medlemmarnas situation och protestera mot de försämringar i socialförsäkringssystemen som
regeringen genomför.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motion 18.34,
att anse motion 18.32 första att-satsen besvarad samt
att avslå motion 18.33.

Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtande samt
– Riktlinjerna Arbetsskadeförsäkring, sidorna 46–47 inklusive ändringsförslag från utskottsarbetet.
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande samt
att anta Riktlinjerna Arbetsskadeförsäkring, sidorna 46–47 inklusive ändringsförslag från utskottsarbetet.
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Trafikskadeförsäkringen
Riktlinjer: Trafikskadeförsäkring, sid 51–52
Motionerna 18.35–18.37
18.35
Lika barn leka bäst – eller inte
Handelsanställdas förbund avd 24, Göteborg
I en uppmärksammad studie har Caterina Franceschi från Göteborg påvisat
att barn vid trafikskada får olika ersättning beroende på från vilket hem eller
socialgrupp de kommer. Barn från högskoleföräldrar och de med föräldrar
som har ledande befattningar får högre ersättning än barn från hem med vanliga inkomster, arbetarhem.
Problemen uppstår när man ska bedöma framtida inkomstförluster i
trafikförsäkringen. Då räknar trafikskadenämnden med något som de kallar
karriäreffekt. Detta innebär att barn från bättre bemedlade familjer bedöms
ha karriäreffekt medan barn från arbetarhem inte anses ha det. Detta får till
konsekvens att arbetarbarn ur försäkringssynpunkt anses mindre värda än
andra. De får därigenom långt lägre ersättning än de som har så kallad
karriäreffekt. Om ett sådant förhållande får fortsätta kan det få oanade och
oönskade effekter.
Vi kan inte acceptera att barn värderas olika utifrån schabloniserade
klassbundna värderingar.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för en förändring i trafikskadelagen och skadeståndslagen så
alla barn bedöms lika.

18.36
Trafikskadelagen och skadeståndslagen
Industrifacket Metall avd 24, Norra Östergötland
Varje år skadas ungefär 600 barn under 17 år svårt i trafikolyckor. Reglerna om ersättning vid trafikolycksfall som drabbar barn är orättvisa för barn
som kommer från arbetarhem. Vid bedömning av framtida inkomster blir
dessa barn missgynnade genom att föräldrarnas yrke och bakgrund styr
trafikskadenämndens bedömning av de skadade barnens förväntade inkomster.
Barn från akademikerhem bedöms få en större förväntad inkomst än barn
från arbetarhem trots att cirka 25 procent av barn från arbetarhem studerar
vidare på universitet/högskola. Detta gör att ett barn från arbetarhem kan få
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upp till 100 000 kronor årligt lägre skadestånd än ett barn från akademikerhem.
Vi föreslår att LO verkar för
att en förändring av trafikskadelagen och skadeståndslagen sker för att garantera en likabehandling för alla barn oavsett bakgrund.

18.37
Införande av skatt för en eventuell sjuklön av trafikskadade
på trafikförsäkringen
Transportarbetareförbundet avd 55, Uddevalla
Regeringen har infört en 32-procentig skatt på trafikförsäkringen för en fond
som, i ett senare skede, ska betala sjuklön m.m. för dem som skadas i trafiken. Detta innebär att försäkringspremierna har blivit mycket dyrare för alla
som har ett försäkrat fordon. Att sedan särskilja dessa trafikolycksfallsoffer
från den offentliga socialförsäkringen är direkt diskriminerande då de flesta
av dessa redan har betalat sin del för den sociala tryggheten.
Regeringens utlåtande är mycket luddigt och dåligt utrett. Ingenting omnämns om att allt som kallas för fordon ska beskattas, som exempelvis cyklar.
Vi vet genom statistiken att cyklister ofta är inblandade i olyckor och vem
ska betala deras sjuklön? Man kan knappast förvänta sig att de som är drogoch/ eller alkoholpåverkade i trafiken betalar sin försäkring.
Vi är alla människor som kan göra fel i trafiken både idag och i framtiden
men konsekvenserna av regeringens beslut kommer inte att minska antalet
dödade. Dessa kommer däremot att öka då vi får förare som kör omkring i
fordon som rent av är både oskattade och oförsäkrade. Ska kostnaden för
dessa oförsäkrade betalas per region, område, bilmodell, ålder, m.m. i enlighet med de nya a-kassereglerna?
Vilka garantier har vi när det gäller sjukhusvård eller rehabilitering? Kan
dessa också komma att särskiljas?
Om detta sker kommer det att få förödande konsekvenser för alla chaufförer inom Svenska Transportarbetareförbundet. Det är mycket tveksamt
om man får en säkerställd sjuklön, längre än 14 dagar, om man är inblandad
och skadas i en olycka, då registrerad ägare av fordonet är den som ska betala
trafikförsäkring och skatt.
Detta kan också innebära ökad arbetslöshet, då frakt av varor och tjänster, på grund av bristen på transporter, inte kommer att kunna utföras i samma omfattning som idag. Vem vågar och/eller har råd att arbeta med hushållsnära tjänster där man måste använda ett fordon för att t.ex. handla
mjölk.
Ur samhällsekonomiskt perspektiv kommer den enskilde medborgaren,
då priset på varor och tjänster stiger, att få betala flera gånger om. Detta
drabbar ytterst LO-kollektivets medlemmar.
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Vi föreslår
att LO-kongressen bifaller yrkandet om att omedelbart tillsätta en analysgrupp för att utreda konsekvenserna av det förslag som regeringen aviserat,
att LO kraftfullt motverkar att ett sådant beslut fattas eller genomförs av
den borgerliga regeringen samt
att trygga chaufförernas arbete och arbetsmiljö om och vid ett sådant beslut
genom att kräva att Svenskt Näringsliv betalar sjuklön m.m.

Utlåtande
Motionerna 18.35–18.37
18.35
att LO verkar för en förändring i trafikskadelagen och skadeståndslagen så alla barn
bedöms lika.

18.36
att en förändring av trafikskadelagen och skadeståndslagen sker för att garantera
en likabehandling för alla barn oavsett bakgrund.

18.37
att LO-kongressen bifaller yrkandet om att omedelbart tillsätta en analysgrupp för
att utreda konsekvenserna av det förslag som regeringen aviserat,
att LO kraftfullt motverkar att ett sådant beslut fattas eller genomförs av den borgerliga regeringen samt
att trygga chaufförernas arbete och arbetsmiljö om och vid ett sådant beslut genom
att kräva att Svenskt Näringsliv betalar sjuklön med mera.

I motionerna 18.35 och 18.36 ställs krav på att LO ska verka för en förändring av skadeståndslagen så att alla barn som skadas i trafiken behandlas lika när det gäller ersättning
för framtida inkomstförlust.
Den skadeståndsrättsliga principen att försätta den skadade i samma ekonomiska situation som om skadan inte inträffat och sålunda ge full ekonomisk kompensation, innebär att en individuell bedömning alltid måste göras för att se vilken inkomstförlust den
skadade kan väntas göra i framtiden.
Det ligger i sakens natur att ett sådant individuellt betraktelsesätt medför svårigheter
om den skadade är ett barn eller en ungdom när skadan inträffar. Bedömningen av framtida inkomster måste ske på grundval av vissa antaganden som så långt möjligt grundar sig
på faktiska upplysningar såsom utbildningsval, statistik om löneutveckling med mera.
Grunden för bedömningen i dessa skadefall utgår från en förväntad medelinkomst
som sätts lika för alla. Därefter är det upp till varje individ att göra det sannolikt att hon
eller han skulle ha haft en annan inkomstutveckling än medelinkomsten.
I dagsläget är alternativet till nuvarande ordning är att införa ett system med schablon-
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beräkningar av framtida inkomster. LOs styrelse menar att en noggrann prövning av varje
enskilt fall ändå är att föredra. Ställningstagandet bygger på respekt för individen och insikt om att ärendena är svåra och komplicerade. Inget fall är det andra likt och möjlighet
finns att hålla ärenden öppna för att kunna följa hur individen utvecklas. Det finns inget
som säger att schablonberäkningar blir mer rättvisa. Det skulle däremot innebära ett avsteg från principen om individuell prövning vilket vore olyckligt.
Det finns dock anledning för LO att inta en kritisk hållning till nuvarande ordning och
att arbeta aktivt i Trafikskadenämnden för att se om det går att hitta mer rättvisa bedömningsgrunder.
I motion 18.37 ställs krav på att LO ska tillsätta en analysgrupp för att utreda konsekvenserna av regeringens aviserade förslag om framtida förändringar i trafikförsäkringen, att LO kraftfullt ska motverka att ett sådant förslag genomförs och att chaufförernas
arbete och arbetsmiljö ska tryggas om förslaget genomförs genom att krav ställs på arbetsgivarna att betala sjuklön.
Regeringen har tillsatt en utredning för att se hur kostnaderna för trafikskador ska kunna brytas ut ur den allmänna sjukförsäkringen och föras över till trafikförsäkringen. Utredningen har fått ett förlängt utredningsuppdrag och förväntas vara klar under våren 2009.
LOs styrelse delar motionärernas uppfattning att den föreslagna förändringen är
oacceptabel. Det är början på ett systemskifte där varje individ, till skillnad från idag,
ska bära sin egen risk. Det är en allvarlig utveckling att börja bryta ut olika typer av skadefall ur det generella socialförsäkringssystemet. Risken finns att det öppnar upp för
krav på att bryta ut fler delar, exempelvis arbetsskador, och låta även dessa bära sina
egna kostnader.
När utredningen är klar och regeringen lagt ett förslag finns det därför all anledning att
detta analyseras noggrant. Hur det bäst ska göras och vilka eventuella krav som ska ställas
på arbetsgivarna om förslaget genomförs kan bestämmas först när utredningen är klar.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motion 18.37 andra att-satsen,
att anse motion 18.37 första och tredje att-satserna besvarade samt
att avslå motionerna 18.35 och 18.36.

Debatt
I debatten deltog
Martin Gunnarsson, IF Metall
Ulla Martinsson, Handels
Inger Hjärtström, Kommunal
Stefan Jönsson, IF Metall
Gullvi Strååt, Kommunal
Leif Jansson, Byggnads
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Renée Andersson, LO
Erland Olauson, styrelsen

Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtande,
– Riktlinjerna Trafikskadeförsäkring, sidorna 51–52 inklusive ändringsförslag från utskottsarbetet,
– Ulla Martinssons, Handels m.fl. yrkande om bifall över motion 18.35,
– Ulla Martinssons, Handels m.fl. yrkande om tilläggsatt-sats till motion
18.35: att LO verkar för att de riktlinjer som ligger till grund för trafikskadenämndens beräkning av barns framtida inkomstbortfall tillämpas
på ett likvärdigt sätt och oberoende av föräldrarnas yrkesval och utbildningsbakgrund,
– Ulla Martinssons, Handels m.fl. yrkande om ytterligare en tilläggsatt-sats
till motion 18.35: att LO verkar för att socialdemokraterna lyfter fram
och motverkar det orättfärdiga i att barn av trafikskadenämnden bedöms
olika utifrån klassbakgrund när det gäller beräkning av framtida inkomstbortfall samt
– Martin Gunnarssons, IF Metall m.fl. yrkande om bifall över motion 18.36.
Kongressen beslutade efter rösträkning
att med rösterna 207 mot 168 och 9 blanka bifalla styrelsens utlåtande över
motion 18.35.
Votering begärdes av kongressordförande.
Rösträkning begärdes av Hans-Åke Mårtensson, IF Metall.
På grund av att motion 18.35 därmed blev avslagen kunde inte de två tillläggsatt-satserna från Ulla Martinsson, Handels m.fl. tas upp till behandling.
Kongressen beslutade efter rösträkning
att med rösterna 207 mot 174 och 5 blanka bifalla styrelsens utlåtande över
motion 18.36.
Votering begärdes av Anders Johansson, IF Metall.
Rösträkning begärdes av den sjungande Hans Björke, IF Metall.
Kongressen beslutade
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtanden samt
att anta Riktlinjerna Trafikskadeförsäkring, sidorna 51–52 inklusive ändringsförslag från utskottsarbetet.
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Familjepolitik
Riktlinjer: Familjepolitik, sid 48–49
Motion 18.38
18.38
En individualiserad föräldraförsäkring
Handelsanställdas förbund och Hotell och Restaurang Facket
Mer än 30 år har gått sedan moderskapsersättningen byttes till föräldrapenning. Det blev då möjligt för män att vara hemma med sina barn med ersättning från föräldraförsäkringen. Fortfarande är andelen män som väljer
att göra detta slående liten. Av alla dagar med föräldrapenning som togs ut
under 2006 gick endast 20,6 procent till män. Hela 79,4 procent togs alltså
ut av kvinnor. Mönstret består dessutom under tiden som barnen växer
upp. Av alla dagar med tillfällig föräldrapenning går bara 37 procent till
män. Det är alltså i huvudsak kvinnor som stannar hemma från jobbet när
barnen blir sjuka.
Det ojämna uttaget av föräldraledighet kan ses som ett bekymmer i sig,
och ofta handlar debatten också om barns rätt till båda sina föräldrar. I detta
finns givetvis en poäng men kvinnors överväldigande uttag av föräldrapenningdagar måste betraktas som en del i ett större jämställdhetsperspektiv.
Den ojämställdhet som idag präglar försäkringen får konsekvenser på arbetsmarknaden. Kvinnor antas vara frånvarande i större utsträckning än män och
får därför en svagare ställning.
Sett till hela arbetsmarknaden tjänar kvinnor i genomsnitt 83 procent av
vad män tjänar. Arbetarkvinnor tjänar i genomsnitt 86 procent av vad arbetarmän tjänar. Kvinnor har oftare deltidsanställningar. År 2006 arbetade
35,9 procent av kvinnorna på den svenska arbetsmarknaden deltid men bara
11,2 procent av männen. Inte sällan är deltidsjobbet påtvingat. Kvinnor har
dessutom tidsbegränsade anställningar i större utsträckning än män. Av alla
kvinnor med anställning år 2006 hade 18,7 procent en tidsbegränsad sådan
jämfört med 14,8 procent av männen. Om denna bild ska förändras krävs
inte minst att kvinnor och män delar lika på ansvaret för hem och familj. Det
är därför hög tid att på allvar driva en politik som syftar till just detta. Ett
delat ansvar för barn skulle med kraft förbättra förutsättningarna för jämställda löner, jämställda anställningsförhållanden och jämställda karriärmöjligheter.
Föräldraledigheten är absolut en nyckelfråga. För att bryta könsmönster
och åstadkomma jämställdhet på arbetsmarknaden är en individualisering av
föräldraförsäkringen nödvändig.
På så vis erkänns på allvar att föräldraskapet är delat och att det bör be-
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traktas så av hela samhället. Genom en individualisering av föräldraförsäkringen tilldelas de två föräldrarna lika många föräldrapenningdagar vid barnets födsel. Givetvis ska möjlighet till vettiga undantag finnas.
En individualisering av föräldraförsäkringen skulle med kraft stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden, och det skulle också ge män styrka gentemot arbetsgivare när det gäller rätten till pappaledighet.
En individualiserad föräldraförsäkring bör kombineras med en höjning av
taket i försäkringen så att 90 procent av löntagarna faller under det och därmed får verklig kompensation för inkomstbortfall när de stannar hemma
med barn. Också en höjning av ersättningsnivån i försäkringen är av samma
skäl nödvändig. Den borgerliga regeringen har genom etableringen av ett
nytt beräkningssätt sänkt ersättningen från 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) till 77,6 procent. En bättre ersättning från försäkringen är nödvändig, inte minst, för att stärka ensamstående föräldrar.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för en individualisering av föräldraförsäkringen så att utgångspunkten är att föräldrapenningdagarna fördelas jämnt mellan föräldrarna,
att LO verkar för att ersättningstaket i föräldraförsäkringen höjs så att 90
procent av löntagarna omfattas och därmed fullt ut omfattas av ersättningsnivån samt
att LO verkar för att ersättningsnivån i föräldraförsäkringen höjs till 90 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten.

Utlåtande
Motion 18.38
18.38
att LO verkar för en individualisering av föräldraförsäkringen så att utgångspunkten
är att föräldrapenningdagarna fördelas jämnt mellan föräldrarna,
att LO verkar för att ersättningstaket i föräldraförsäkringen höjs så att 90 procent av
löntagarna omfattas och därmed fullt ut omfattas av ersättningsnivån samt
att LO verkar för att ersättningsnivån i föräldraförsäkringen höjs till 90 procent av
den sjukpenninggrundande inkomsten.

I motion 18.38 görs en bra problembeskrivning av de effekter som kvinnors och mäns
ojämna uttag av föräldrapenning får. Att kvinnor tar ut mer av föräldraledigheten än män
innebär negativa effekter på arbetsmarknaden. Kvinnor ses som riskarbetskraft vilket ger
lägre lön och sämre villkor.
LO-kongressen 2004 slog fast att något måste göras för att bryta mönstret. Man beslutade att driva frågan om den så kallade tredjedelsmodellen. Det vill säga att en tredjedel
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av föräldraförsäkringen knyts till vardera föräldern och att resterande tredjedel fritt kan
överlåtas mellan föräldrarna. Styrelsen anser att det fortsatt är mest realistiskt att driva
denna modell.
Motionärerna föreslår att LO ska verka för att taket i föräldraförsäkringen höjs så att
90 procent av löntagarna omfattas. Det är viktigt med höga tak i trygghetssystemen så att
så många som möjligt omfattas av ett reellt inkomstrelaterat skydd mot inkomstbortfall.
Taket i föräldraförsäkringen, som är 10 prisbasbelopp, är dock redan högre än i andra
trygghetssystem. Styrelsen anser därför att arbetet för höjda tak bör inriktas på att höja
taket i övriga trygghetssystem först.
LOs styrelse anser att den samlade ersättningsnivån vid sjukdom och föräldraledighet
bör vara 90 procent. Idag är ersättningen i föräldraförsäkringen 80 procent. På vissa avtalsområden kompletteras det med ytterligare 10 procent i avtalade förmåner. En tidigare
LO-kongress har slagit fast att LO ska verka för att ett sådant komplement också ska införas på LO-området.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motion 18.38 besvarad.

Debatt
I debatten deltog
Susanne Gideonsson, Handels
Jörgen Olsson, HRF
Jessica Samuelsson, Handels
Irene Wennemo, LO

Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtande,
– Jörgen Olssons, HRF yrkande om bifall över motion 18.38,
– Jessica Samuelssons, Handels yrkande om ändringar i riktlinjerna
sidan 48, andra stycket: För att främja jämställdhet är det också viktigt att föräldrapenningen såväl som den tillfälliga föräldrapenningen
(vid vård av sjukt barn) ger både kvinnor och män verkligt skydd mot
inkomstbortfall. LOs uppfattning är därför att taket ska vara detsamma för föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning. Ersättningsnivån i föräldrapenningen inklusive den tillfälliga föräldrapenningen
bör vara minst 90 procent av aktuell inkomst,till vilken styrelsen
föreslog en ändring samt
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–

Jessica Samuelssons, Handels yrkande om tilläggsatt-sats i riktlinjerna sidan 49: att LO verkar för att taket för den tillfälliga föräldrapenningen
likställs med taket i föräldraförsäkringen samt att ersättningen bör vara
90 procent av aktuell inkomst, till vilken styrelsen föreslog en ändring.

Kongressen beslöt
att bifalla styrelsens utlåtande över motion 18.38,
att bifalla Jessica Samuelssons, Handels ändringsyrkande för texten i riktlinjerna på sidan 48, sista meningen inklusive styrelsens ändringsförslag: För
att främja jämställdhet är det också viktigt att föräldrapenningen såväl
som den tillfälliga föräldrapenningen (vid vård av sjukt barn) ger både
kvinnor och män verkligt skydd mot inkomstbortfall. LOs uppfattning är
därför att taket ska vara detsamma för föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning. Ersättningsnivån vid föräldraledighet bör vara minst 90
procent av inkomsten,
att bifalla Jessica Samuelssons, Handels yrkande om tilläggsatt-sats i riktlinjerna sidan 49 enligt styrelsens ändringsförslag: att LO verkar för att ersättningsnivån vid föräldraledighet ska vara 90 procent och att taket i
tillfällig föräldrapenning ska höjas samt
att fastställa Riktlinjerna, sidorna 48–49.
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Offentligfinansierad verksamhet
Motionerna 18.39–18.41
18.39
Bevara och utveckla den generella välfärden – en facklig angelägenhet
Fastighetsanställdas Förbund
Högeralliansens angrepp på den gemensamt finansierade välfärdsmodellen
måste stoppas. En politik som bygger på dogmen om att allt som kan privatiseras ska privatiseras, och allt som kan säljas av det vi gemensamt äger ska
säljas. En politik som bygger på privata försäkringslösningar och skattesänkningar. För våra medlemsgrupper är denna politik förödande. Resultatet av
högeralliansens politik leder till att man går ifrån ett samhälle där alla, oavsett storlek på plånbok, har rätt till en bra skola, en bra sjukvård och alla andra sociala rätttigheter som vi beskriver i det goda folkhemmet. En generell
välfärd som har sin grund i synen om alla människors lika värde och lika rätt.
Kamrater, det är dags för facklig mobilisering mot högeralliansens politik.
Vi föreslår att LO får i uppdrag
att verka för att den gemensamt finansierade välfärdsmodellen skall bevaras
och utvecklas.

18.40
Högkostnadsskydd
Industrifacket Metall avd 28, Västra Skaraborg
Högkostnadsskyddet bygger på att man betalar en högsta årlig avgift, baserad
på 12 månader, om 900 kronor. Skyddet är normalt begränsad till den traditionella vården, dvs. läkare, sjuksköterska och sjukgymnastik.
Utifrån dagens behandlingsutbud har vissa typer av vård inte omfattats av
högkostnadsskyddet. Det gäller bland annat kiropraktiker och naprapater
samt andra legitimerade alternativa behandlingsformer. Deras behandlingar
har visat sig få en allt större utbredning i samhället, mestadels beroende på
goda och snabba resultat hos vårdsökande som inte känner att man fått resultat inom den vanliga traditionella vården. Besöken är relativt kostsamma,
i storleksordningen 300 till 500 kronor per behandlingstillfälle. Samhället å
sin sida ”tjänar” på att den traditionella vården avlastas i motsvarande grad.
Vi föreslår att LO verkar för
att legitimerade kiropraktiker och naprapatbehandlingar ska ingå i högkostnadsskyddet samt
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att övriga legitimerade alternativa behandlingsformer ska omfattas av högkostnadsskyddet.

18.41
Högkostnadsskydd
Industrifacket Metall avd 27, Östra Skaraborg och avd 44, Halland
Högkostnadsskyddet bygger på att man betalar en högsta årlig avgift, baserad
på 12 månader, om 900 kronor. Skyddet är normalt begränsat till den traditionella vården, dvs. läkare, sjuksköterska och sjukgymnastik.
Utifrån dagens behandlingsutbud har vissa typer av vård inte omfattats
av högkostnadsskyddet. Det gäller bland annat kiropraktiker och naprapater samt andra alternativa behandlingsformer. Deras behandlingar har visat sig få en allt större utbredning i samhället, mestadels beroende på goda
och snabba resultat hos vårdsökande som inte känner att man fått resultat
inom den vanliga traditionella vården. Besöken är relativt kostsamma, i
storleksordningen 300 till 500 kronor per behandlingstillfälle. Samhället
å sin sida ”tjänar” på att den traditionella vården avlastas i motsvarande
grad.
Vi föreslår att LO verkar för
att kiropraktik och naprapatbehandling ska ingå i högkostnadsskyddet samt
att övriga erkända alternativa behandlingsformer ska omfattas av högkostnadsskyddet.

Utlåtande
Motionerna 18.39–18.41
18.39
att verka för att den gemensamt finansierade välfärdsmodellen bevaras och utvecklas.

18.40
att legitimerade kiropraktiker och naprapatbehandlingar ska ingå i högkostnadsskyddet samt
att övriga legitimerade alternativa behandlingsformer ska omfattas av högkostnadsskyddet.

18.41
att kiropraktik och naprapatbehandling ska ingå i högkostnadsskyddet samt
att övriga erkända alternativa behandlingsformer ska omfattas av högkostnadsskyddet.
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Välfärdstjänsterna är av central betydelse för hur vi medborgare formar våra liv. Tillgången till vård, skola och omsorg avgör i mångt och mycket vår frihet att själva bestämma över hur vår tillvaro ska se ut. Att skapa detta oberoende för var och en –
oavsett individuella förutsättningar – är grundplåten i den svenska välfärdsmodellen.
Systemet bygger på långtgående ambitioner att omfördela såväl resurser som risker för
att garantera alla medborgare trygghet. Omfördelningen sker dels mellan grupper i
samhället och dels över individers livstid. Alla är med och finansierar välfärden och alla
får del av den på lika villkor.
Det är människors behov som ska styra hur välfärden fördelas, inte deras plånböcker.
Lösningar där välfärd knyts tätt till arbetsgivare, familj eller marknad undviks i den svenska modellen. Skyddsnätet, det som består av livsnödvändiga saker såsom exempelvis
sjukvård och omsorg, vilar istället i den gemensamt finansierade och förvaltade offentliga
sektorn. Motion 18.39 vill att LO ska verka för att denna modell inte bara ska bevaras utan
även utvecklas. Det är ett viktigt uppdrag. LO kan konstatera att modellen inom en snar
framtid kommer att ställas inför flera utmaningar – utöver den borgerliga regeringen. Den
demografiska utmaningen innebär att de yrkesverksamma måste kunna försörja – men
också ge vård till och omsorg om – allt fler äldre. Samtidigt som välfärdstjänster av naturliga skäl har en lägre produktivitetsutveckling än andra delar av ekonomin, som till exempel inom industrins mekaniserade produktion. Det innebär att välfärdstjänsterna relativt
sett blir dyrare än annan produktion. Trots dessa utmaningar tror LO att den svenska välfärdsmodellen har en viktig roll att spela för framtidens välfärdssverige.
LOs grundläggande inställning till den svenska hälso- och sjukvården är att den ska
vara offentligt finansierad och fördelas efter behov, men ett ytterligare krav är att behandlingarna och insatserna ska vara av hög kvalité. Som vanligt gäller att våra gemensamma resurser är begränsade. Den naturliga frågan är därför – var gör de mest nytta?
LO stödjer användandet av evidensbaserade behandlingar och insatser. Endast genom
användandet av det vetenskapligt utprovade vet vi att insatserna håller den kvalité vi
vill. Motionerna 18.40 samt 18.41 vill att det så kallade högkostnadsskyddet även ska
omfatta behandling hos legitimerade kiropraktiker, naprapater samt andra legitimerade eller erkända alternativa behandlingsformer. Sådana krav tangerar de ovan redovisade principerna om vetenskaplighet och kvalité. Kiropraktorer och naprapater är reglerade yrken, det vill säga de står under socialstyrelsens kontroll och tillsyn och är därför inte att betrakta som alternativa behandlingsformer. Det är landstingens uppgift att
planera och leverera vård- och omsorg till invånarna och i dag är det vissa landsting
som anser att naprapater och kiropraktorer behövs som komplement till övriga behandlingar. Visserligen är det riksdagen som bestämmer högkostnadsskyddets storlek –
men det står landstinget fritt att teckna avtal med till exempel kiropraktiker och naprapater och i så fall kan dessa omfattas av högkostnadsskyddet. LOs styrelse anser att
frågan om huruvida behandlingar hos kiropraktiker och naprapater ska ingå i högkostnadsskyddet även framöver ska avgöras av det enskilda landstinget. LOs styrelse anser
även att behandlingar som inte är evidensbaserade och vetenskapligt utprovade inte
ska bekostas av våra gemensamma resurser.
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Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motion 18.39,
att anse motionerna 18.40 första att-satsen och 18.41 första att-satsen besvarade samt
att avslå motionerna 18.40 andra att-satsen och 18.41 andra att satsen.

Debatt
I debatten deltog
Lilian Karlsson, Kommunal
Thord Pettersson, LO

Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtande samt
– Lilian Karlssons, Kommunal yrkande om ett kongressuttalande angående
Vårdval Stockholm.
Kongressen beslutade
att bifalla Lilian Karlssons, Handels yrkande om ett uttalande över Vårdval
Stockholm samt
att bifalla styrelsens utlåtande.
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Tandvården
Riktlinjer: Tandvården, sid 49
Motionerna 18.42–18.44
18.42
Tandvården ska ingå i högkostnadsskyddet
Industrifacket Metall avd 24, Norra Östergötland
Många människor i Sverige i dag kommer att ha svårare att betala kostnaderna för sina tandskador. En av orsakerna till dessa höga kostnader är tandvårdsreformen. Dessutom har den nya högerregeringen genomfört sänkningar i socialförsäkringssystemet som ger utsatta människor sämre inkomster.
Vi föreslår att LO verkar för
att kostnaderna för tandvården ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd.

18.43
Tandvård i högkostnadsskyddet
Kommunal Östergötland, Kommunal Kronoberg och Kommunal Örebro län
Friskare tänder till rimlig kostnad. En god tandhälsa är en viktig del i folkhälsan för alla och har stor betydelse för hela tillvaron. Dålig tandhälsa påverkar
både fysiskt och psykiskt.
Att besöka tandläkare får inte vara så kostsamt att man avstår i unga år
och därmed drar på sig en dålig tandstatus på äldre dagar. Detta medför stora
kostnader och många får skuldsätta sig eller helt enkelt avstå från tandläkarbesök.
Betalningsförmågan ska inte avgöra tandstatusen och tänderna måste tillhöra kroppen. Många människor prioriterar bort att regelbundet gå till tandläkaren för att upprätthålla en god tandstatus, eftersom det är dyrt att gå till
tandläkare i dag.
Med en tandvårdsreform, som har ett tak liknande den reform vi har när
det gäller sjukvård, skulle vi förhindra att tandvården blir en klassfråga.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO arbetar för att det blir ett högkostnadsskydd som ligger på en realistisk nivå,
att kostnaden för tandvård ska ingå i högkostnadsskyddet samt
att LO verkar för att liknande reform som finns inom sjukvården i dag även
införs för tandvården.
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18.44
Friskare tänder – till rimliga kostnader
Handelsanställdas förbund avd 3, Halmstad
En tandvårdsreform är nödvändig ur många aspekter och därmed är det angeläget att LO påverkar hur utformningen av tandvårdsreformen blir så att
den gynnar våra medlemsgrupper. Förslaget som den borgerliga regeringen
föreslår är otillräckliga och saknar dessutom viktiga inslag som t.ex. stöd åt
förebyggande insatser.
För att prioritera förebyggande insatser föreslår vi istället för regeringens
förslag på tandvårdscheck att en undersökning/förebyggande behandling
subventioneras så att kostnaden för patienten sätts till 200 kronor.
Då merparten av ungdomar idag studerar längre än tidigare föreslår vi att
gränsen för de som erhåller gratis tandvård förlängs till 24 år. Vi ser det som
mycket viktigt att motverka att den grund för friska tänder som läggs i barnoch ungdomstandvården raseras under den tid ungdomar tvingas till andra
prioriteringar.
Det i utredningen föreslagna skyddet mot höga kostnader anser vi vara
otillräckligt.
Vi föreslår att kostnader i intervallet 2 700 kronor – 15 000 kronor ersätts
med 70 procent av patientens totala tandvårdskostnader och med 90 procent av kostnaderna över 15 000 kronor. Även om dessa regler gäller för hela
befolkningen över 24 års ålder anser vi att nuvarande regler för dem som är
över 65 år kan behållas parallellt. Patienten avgör själv vilket som blir fördelaktigast.
Vad det gäller prissättning är vi inte lika övertygade som utredningen om
att prisökningarna nu har bromsats upp och att en reglering därför inte är
nödvändig. Vi anser därför att detta måste följas noga och att frågan om reglering vid behov prövas på nytt.
Krav på att prislistor lämnas ut är viktigt så att patienter öppet kan jämföra vårdgivares erbjudanden.
Vi anser vidare att staten ska stimulera till att kvalitetsregister inom tandvården utvecklas så att öppna jämförelser till gagn för såväl kvalitetsutveckling som för patientens val kan ske. Att deltaga i dessa bör göras obligatoriskt
för dem som ingår i det samlade tandvårdsutbudet.
Vi ser dessa förslag som ett steg i riktningen mot att jämställa tandvården
med övrig hälso- och sjukvård då vi anser att tänderna är en del av kroppen.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för att vi får en tandvårdsreform som ger friskare tänder till
rimliga kostnader samt
att LO på sikt arbetar för att tandhälsan ingår i högkostnadsskyddet.
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Utlåtande
Motionerna 18.42–18.44
18.42
att kostnaderna för tandvården ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd.
18.43
att LO arbetar för att det blir ett högkostnadsskydd som ligger på en realistisk nivå,
att kostnaden för tandvård ska ingå i högkostnadsskyddet samt
att LO verkar för att liknande reform som finns inom sjukvården i dag även införs för
tandvården.

18.44
att LO verkar för att vi får en tandvårdsreform som ger friskare tänder till rimliga
kostnader samt
att LO på sikt arbetar för att tandhälsan ingår i högkostnadsskyddet.
Tandhälsa är en viktig del av den totala hälsan, men tandvård kostar för mycket och det
finns en stark oro för att klasskillnader återigen ska kunna avläsas i munnen. De senaste
årens statistik över tandhälsa och tandvårdsbesök visar att oron är befogad. Tydliga
klasskillnader finns redan idag med avseende på vilka som inte tycker sig ha råd med den
tandvård de behöver. Fortsätter denna utveckling kommer skillnaderna i tandhälsa att
växa allt mer. Regeringen har valt att satsa mer resurser på tandvårdsförsäkringen. Från
och med 1 juli 2008 föreslås nya regler gälla för tandvårdsförsäkringen. På flera sätt är
det en förbättring mot tidigare regler. Men fortfarande kan ingen säga att det är billigt att
besöka tandläkaren. Sedan år 1999 råder fri prissättning på tandvård i Sverige och detta
har lett till att tandvårdskostnaderna ökat kraftigt. Denna kostnadsökning har patienterna fått bära. Marknaden har inte fungerat som avsett. Istället har den fria prissättningen
i praktiken fungerat som ett hinder för ett väl utbyggt högkostnadsskydd. Eftersom samhällets kostnader befaras skena om privata vinstmaximerande tandläkare får full ersättning för utförd tandvård samtidigt som patienterna inte belastas med någon kostnad.
Förra LO-kongressen slog fast att tandvårdsförsäkringen och allas rätt till tandvård till
rimlig kostnad var en viktig fråga att driva under den kommande kongressperioden. LO har
under denna tid arbetat intensivt med frågan. Detta bidrog till att den förra socialdemokratiska regeringen föreslog en rad förbättringar. Detta i sin tur påverkade också den nu sittande regeringen att genomföra en tandvårdsreform som nu är på väg att genomföra.
I motionerna 18.42, 18.43 andra att satsen samt 18.44 andra att-satsen föreslås att LO
ska verka för att kostnaderna för tandvård ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Förslaget innebär att kostnaderna för sjuk- och tandvård begränsas till idag 900 kronor per 12
månadersperiod. Förslaget kommer att innebära ökade kostnader för samhället i mångmiljardklassen. Tandvård ska kunna vara tillgänglig för alla medborgare till en rimlig kostnad, men att begränsa kostnaderna till 900 kronor med ett absolut kostnadstak är inte rätt
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väg att gå. Samhällets kostnader kommer att öka snabbare än patienternas nytta samtidigt som samhället måste flytta resurser för att täcka kostnaderna och andra välbehövliga
förbättringar inte kan realiseras. Tandvård är viktig men det finns det mycket annat som
också är. Eftersom det redan nu planeras för en förbättring av tandvårdssystemet är det
inte riktigt att ytterligare göra en förstärkning samtidigt som andra samhällsområden är
eftersatta. LOs styrelse anser att ett högkostnadsskydd måste finnas och att det måste ligga på en rimlig nivå. Regeringens aviserade förändring är ett steg i rätt riktning men LO
kommer att arbeta för ytterligare förbättringar. LO måste även bevaka så att det så kallade
referenspriset speglar patienters verkliga kostnad och inte urholkar försäkringen värde.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 18.43 första och tredje att-satserna och 18.44 första
att-satsen,
att anse motion 18.44 andra att-satsen besvarad samt
att avslå motionerna 18.42 och 18.43 andra att-satsen.

Debatt
I debatten deltog
Jonas Esbjörnsson, IF Metall
Gullvi Strååt, Kommunal
Annika de Klonia, Handels
Ole Bak Mikkelsen, IF Metall
Sven Lindkvist, Byggnads
Kjell Drotz, Elektrikerna
Sten-Erik Johansson, Fastighets
Thord Pettersson, LO
Ulla Lindqvist, styrelsen

Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtande,
– Riktlinjer: Tandvården sidan 49 inklusive ändringsförslag efter utskottsarbetet,
– Jonas Esbjörnssons, IF Metall m.fl. yrkande om bifall över motion 18.42,
– Gullvi Strååts, Kommunal m.fl. yrkande om bifall över motion 18.43
andra att-satsen,
– Annika de Klonias, Handels yrkande om bifall över motion 18.44 andra
att-satsen, vilket styrelsen biföll samt
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Sven Lindkvists, Byggnads yrkande om ändring i riktlinjerna sidan 49,
första att-satsen: att LO skyndsamt verkar för en rejäl ekonomisk satsning på tandvårdsförsäkringen.

Kontrapropositionsordning
Efter att styrelsen bifallit motion 18.44 andra att-satsen valde kongressen det
som huvudförslag. Därefter valde kongressen mellan motion 18.42 och
motion 18.43 andra att-satsen som motförslag.
Kongressen beslutade
att välja motion 18.42 som motförslag.
Kongressen beslutade efter rösträkning
att bifalla motion 18.44 andra att-satsen med siffrorna 223 mot 156 och 7
blanka.
Votering begärdes av Johan Järvklo, IF Metall.
Rösträkning begärdes av Bjarne Isacson, SEKO.
Kongressen beslutade
att avslå Sven Lindkvists, Byggnads förslag till förändring i riktlinjerna,
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande samt
att fastställa Riktlinjerna, Tandvården, på sidan 49 inkl. utskottsarbetets
ändringsförslag.
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Integritet
Motionerna 18.45–18.46
18.45
Integritetsfrågor
Handelsanställdas förbund avd 20, Stockholm
Den biotekniska och genetiska utvecklingen går mycket fort och forskningen
tar stora språng ibland. Olika forskargrupper kommer med uppsatser och
PM som visar på vilken riktning forskningen för tillfället arbetar efter. Mycket spännande och viktig information och kunskap byggs upp. Men allt är inte
så oproblematiskt och det finns alltför många oseriösa forskare och läkare
som praktiserar ännu ej helt utvecklade tankar och tekniker. Jämför med den
intensiva kloningsdebatt vi hade för några år sedan, då en italiensk forskare
och läkare sade sig ha klonat en människa. Den etiska debatt som följde var
starkt fördömande. Men detta är bara början.
I en artikel i DN i somras löd rubriken ”Konstgjort liv snart verklighet”
och det var den kände forskaren Craig Venter som menade att han hade tagit
ett stort steg på vägen att skapa konstgjort liv. Det var en syntetisk organism
som Venter hade i tankarna att skapa. Detta reser en mängd frågor, som i
tankens förlängning har med integritet att göra, och som måste besvaras.
Även i somras skrev den utmärkta tidskriften under rubriken ”Sverige
skyddar integriteten dåligt” att ”Sverige bedöms systematisk misslyckas med
att upprätthålla skyddet för integriteten”. Ett nog så allvarligt påpekande!
Och det sänder kalla kårar efter ryggraden.
Vi inom den fackliga rörelsen behöver ständigt diskutera integritetsfrågorna och ha dem ständigt högt upp på dagordningen. Vi har lagstiftning på
olika områden för att skydda integriteten men förändringar i vår omvärld
sker snabbt och för detta måste vi ha beredskap på olika nivåer.
Integritetsfrågorna omfattar en mängd olika områden och möjligheterna
att med modern teknik följa enskilda individers förehavanden är stor, eftersom vi lämnar efter oss en stor mängd spår av olika slag.
De språng i utvecklingen som sker inom det enorma biotekniska området
eller andra tekniska områden kan inte alltid förutses, men resultatet kan bli
skrämmande. Vi behöver en lagstiftning som tar sikte på framtiden och inte
på något som en gång var.
Vi behöver regelbundet se över vårt förhållningssätt och diskutera det, så
att vi har kompetens att möta framtidens okända utmaningar.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO på ett aktivt sätt följer och bygger upp kunskap och engagemang
kring alla integritetsfrågor så att LO med styrka kan möta de framtida utmaningarna till fromma för medlemmarna.
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18.46
Integritet – försäkringskasseuppgifter
Handelsanställdas förbund avd 20, Stockholm
Som sjukskriven/långtidssjukskriven finns uppgifterna om sjukskrivningens
längd hos försäkringskassan. När en person söker arbete så vill arbetsgivaren
ha utdrag från försäkringskassan på t.ex. de två senaste åren för personen
som söker arbete.
Arbetsgivaren vill komma åt dessa uppgifter men kan inte det självmant.
Då tar arbetsgivaren till andra metoder nämligen att inför en intervju så ska
personen som söker arbete ta med sig utdrag gällande sjukskrivning från försäkringskassan. På det viset kan arbetsgivaren sålla bort folk som ”kan” bli
sjuka igen. De är ju potentiella kostnader för företaget.
Till exempel om en person som blivit skadad i en trafikolycka och är borta i 12 månader. Efter 12 månader är personen rehabiliterad och fullt arbetsför. När den här personen söker ett nytt arbete begär den nya arbetsgivaren
utdrag från försäkringskassan. På det viset har personen svårt att få arbete på
den tilltänkta tjänsten.
De som är eller har varit sjukskrivna slås därmed ut från arbetsmarknaden
då deras chanser minskas till ett nytt arbete.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för en lagstiftning som förbjuder arbetsgivare att kräva intyg
från försäkringskassan när en arbetstagare söker arbete hos denne.

Utlåtande
Motionerna 18.45–18.46
18.45
att LO på ett aktivt sätt följer och bygger upp kunskap och engagemang kring alla integritetsfrågor så att LO med styrka kan möta de framtida utmaningarna till fromma för medlemmarna.

18.46
att LO verkar för en lagstiftning som förbjuder arbetsgivare att kräva intyg från försäkringskassan när en arbetstagare söker arbete hos denne.

I motion 18.45 fokuseras på de integritetskränkande risker som finns i den tekniska utvecklingen, särskilt på det biotekniska området. Frågan har varit aktuell för LO under senare tid och har behandlats i en offentlig utredning ”Genetik, integritet och etik”, där LO
varit representerad genom expertmedverkan. Slutbetänkandet kom 2004 och resulterade i en ny lag 2006:351 och en förordning 2006:358 Om genetisk integritet med mera som
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reglerar och begränsar det biotekniska området. För de mer allmänna integritetsproblemen finns för närvarande en annan utredning ”Integritetsskyddskommittén”, som lägger
sitt slutbetänkande under våren 2008. Remiss kan förväntas under 2008 och LO kommer
att fullfölja bevakningen av denna remisshantering. Motionären går dock längre då man
kräver en kunskapsuppbyggnad och ett framtida engagemang från LO i alla integritetsfrågor. Ämnesområdet tillhör dock de frågor som LOs styrelse beslutat nedprioritera i syfte
att använda de minskande resurserna på effektivaste sätt. Frågan faller därmed på förbunden att bevaka framtidsvis. Motionärens krav kan därför inte tillgodoses.
I motion 18.46 föreslås att LO ska verka för en striktare lagstiftning som förbjuder arbetsgivare att kräva uppgifter från försäkringskassan i samband med nyanställningar.
Anställningsrätten är en gammal stridsfråga mellan LO och arbetsgivarna och integritetsaspekten ingår i det utredningsuppdrag som en sittande utredning, ”Integritetsskydd i
arbetslivet”, redan behandlar. LO är representerad i en referensgrupp till utredningen och
driver där frågan på det sätt som föreslås i motionen. Remissförfarande och lagförslag
som grundar sig på utredningen kan väntas under 2008 och 2009 och LO kommer att fullfölja detta arbete och därmed kan motionens krav anses vara uppfyllt.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motion 18.46 samt
att avslå motion 18.45.

Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtande.
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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Skattepolitik
Riktlinjer: Skattepolitik, sid 52-53
Motionerna 18.47–18.48
18.47
För konsumententreprenader
Byggettan, Stockholm
Det s.k. ROT-avdraget innebar bl.a. att privatpersoner fick skattereduktion
med upp till 30 procent av arbetskostnaden, dock maximalt 14 000 kronor,
under hela ROT-avdragsperioden (första ROT-avdragsperioden). Några år
senare infördes ytterligare en ROT-avdragsperiod och nu har också den upphört.
ROT-avdraget infördes i första hand som en sysselsättningsfrämjande
åtgärd. Att ROT-avdraget också har den effekten att det väsentligt försvårar för oseriösa företag har ofta kommit i skymundan i den allmänna debatten. I dagsläget är det många aktörer som vill återinföra ett ROT-avdrag
just på grund av att det motverkar incitamenten till ”svarta” konsumententreprenader.
Vi menar att ett återinförande av ROT-avdraget är en åtgärd för att minska förekomsten av svarta konsumententreprenader. En möjlighet är att privatpersoner bereds möjlighet att göra avdrag för moms både på material och
på arbete med cirka 13 procent mot uppvisande av kvitton. En sådan konstruktion skulle skapa så starka ekonomiska incitament för privatpersoner att
handla upp vit arbetskraft, att de ”svarta” konsumententreprenaderna i princip skulle kunna elimineras helt.
I nedanstående exempel redogörs för konsekvenserna av ett återinförande av ROT-avdraget samt en reducering av moms för privatpersoner. I exemplet har maxbeloppet för avdrag höjts. Exemplet avser en totalombyggnad av kök inklusive vitvaror till en materialkostnad av 100 000 kronor +
moms, till en arbetskostnad om 50 000 kronor ”vitt” + moms, alternativt
25 000 kronor ”svart”. ROT-avdraget får utnyttjas fullt ut och 13 procent av
momsen återbetalas.
Exempel 1 – ”svartbygget”
Kök 100 000 + moms =
Arbetskostnad ”svart” =
Totalt
Exempel 2 – ”det vita bygget”
Kök 100 000 + moms =
Arbetskostnad + moms =

125 000 kr
25 000 kr
150 000 kr
125 000 kr
62 500 kr
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Exempel 2 – ”det vita bygget”, forts.
Momsreduktion material
– 13 000 kr
Momsreduktion arbete
– 6 500 kr
ROT-reduktion
– 18 750 kr
Totalt
149 250 kr
Beloppen i det ovanstående exemplet kan varieras, eftersom materialkostnadernas storlek givetvis kan variera i förhållande till arbetskostnadernas storlek vid olika entreprenader. Gemensamt för olika entreprenader är dock att
privatpersonen med den föreslagna regleringen inte längre har några ekonomiska motiv för att anlita svart arbetskraft.
Ett återinförande av ROT-avdraget kan också antas föra med sig flera positiva följdverkningar. En ”svart” konsumententreprenad innebär, förutom
själva skattebrottet, att det är svårt att säkerställa kvalitetskraven på byggnadsarbetena. Om fel uppträder efter det att arbetena är färdigställda har
privatpersonen inte heller tillgång till sedvanliga garantier. Den som utför
svartarbete får inte tillgodoräkna sig denna ”inkomst” som pensions- och
sjukpenninggrundande inkomst. Om en arbetsplatsolycka sker under utförandet av dessa arbeten är det inte heller säkert att olyckan täcks av försäkringar. Staten får inte in sina skattepengar, det skapas färre ”riktiga” arbetstillfällen och den allmänna samhällsmoralen blir lidande. Alla dessa problem
skulle minska om ROT-avdraget återinfördes.
Vår bedömning är således att det faktiskt finns goda möjligheter att utplåna, eller i varje fall starkt minska förekomsten av svartjobben, inom byggbranschen genom vissa förändringar i de skatterättsliga reglerna.
Vi föreslår att LO verkar för
att ett återinförande av ROT-avdraget genomförs samt
att en reducering av moms för privatpersoner genomförs.

18.48
ROT-avdrag
Byggnadsarbetareförbundet
Inför ett ROT-avdrag för att bekämpa svartarbete. Med hjälp av ett ROTavdrag kan arbetet mot svart arbete i hushållssektorn bedrivas mer effektivt.
Svarta hantverkstjänster i hushållssektorn är ett välkänt problem. Då
prisskillnaden mellan att få arbetet utfört svart respektive vitt är så stor,
är risken påfallande att många hushåll väljer att köpa svarta tjänster.
Skatteverket har inte heller möjlighet att på allvar bevaka hushållssektorn.
Därför krävs det incitament för att hushållen ska efterfråga vita hantverkstjänster. Det kan lämpligtvis ske genom ett ROT-avdrag eller en skattereduktion, vilket skulle gynna seriösa entreprenörer och göra svarta pengar vita.
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Tidigare studier har visat att vart femte hushåll under ett år har köpt
hantverkstjänster kontant, vilket med stor sannolikhet innebär att arbetet utfördes svart. Många småföretag upplever att de utsätts för en omöjlig konkurrens från enskilda och företag som erbjuder svarta tjänster.
Enligt en nyligen presenterad rapport från Brottsförebyggande Rådet,
BRÅ, finns en organiserad handel med svart arbetskraft i byggsektorn. Ur ett
brottsförebyggande perspektiv är det viktigt att komma tillrätta med problemen. Alla ansträngningar att göra jobb vita bidrar till att försvåra för svart
arbete.
Både företag och anställda gynnas av att göra arbeten vita. Samhället tjänar på det via moms och andra skatter.
Tidigare erfarenheter av ROT-avdrag för att göra hantverkstjänster vita
har varit goda. För att kunna få skattereduktion har Skatteverket krävt att
man uppvisar faktura på utfört arbete. Det är en samstämd bedömning att
erfarenheterna av de perioder då ett ROT-avdrag har funnits har varit goda.
Byggbranschen i Samverkan – Fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer – är överens om att ett ROT-avdrag bidrar till att reducera
svartarbete i hushållssektorn. Parterna arbetar långsiktigt för att främja seriösa aktörer och bekämpa svart arbete. Staten kan här medverka i arbetet mot
svart arbete.
Vi föreslår att LO verkar för
att ett ROT-avdrag införs med syfte att minska svart arbete i hantverkssektorn.

Utlåtande
Motionerna 18.47–18.48
18.47
att ett återinförande av ROT-avdraget genomförs samt
att en reducering av moms för privatpersoner genomförs.
18.48
att ett ROT-avdrag införs med syfte att minska svartarbete i hantverkssektorn.
Motionerna 18.47 och 18.48 tar upp det stora problemet med att det i dagsläget är lätt att
undvika skatt då betalning sker kontant. Motionerna fokuserar på de problem som finns
inom byggbranschen och då framförallt i kontakten mellan husägare och hantverkare.
Skatteverket uppskattar att cirka 10 procent av allt svartarbete kan ske inom detta område. Motion 18.48 refererar till en rapport från Brottsförebyggande Rådet om organiserad
handel med svart arbetskraft i byggsektorn. Detta visar att seriösa byggföretag inom vissa områden har en omöjlig konkurrens från företag som erbjuder svarta tjänster. Liknan-
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de problem finns inom andra områden där betalning sker kontant som till exempel
detaljhandeln samt taxi-, restaurang- och frisörbranscherna.
Prisskillnaden mellan vita och svarta tjänster medför att vissa hushåll väljer att köpa
svarta tjänster. Ett ROT-avdrag bidrar då till att reducera svartarbetet i byggsektorn. Men
företag kan undvika skatt även då hushållet tror att arbetet är beskattat. Genom att hushållet måste lämna in en faktura för att få ROT-avdrag, minskar möjligheterna för dessa
företag att undvika beskattning.
LOs styrelse anser att det är väsentligt att i högre grad bekämpa svartarbetet inom
dessa så kallade kontantbranscher. Huvudstrategin ska vara kontroll av kontanthanteringen och information om hur kontanthantering ska gå till. Åtgärderna ska vara långsiktiga och medföra att skattesystemets legitimitet stärks.
LOs styrelse anser att motionärerna har hittat en lämplig infallsvinkel genom att utgå
från kundens möjligheter att motverka svartarbete. Motionärerna framför att detta kan
ske genom att kunden kräver att betalningen ska ske mot faktura. Det räcker då inte att
fakturan visar att företagaren har F-skattesedel, utan det ska även finnas ett kontonummer som betalningen ska sättas in på. När betalningar blir registrerade på detta sätt är
det svårt att undgå beskattning.
LOs styrelse anser däremot inte att den teknik som motionerna föreslår för att stimulera husägare att kräva faktura är lämplig. Det får naturligtvis kosta skattemedel för att
förhindra svartarbete och skapa ordning och reda i branschen. Detta kan även bli en vinstaffär för staten som erfarenheterna från Ekobrottsmyndighetens arbete visar. Men skattemedlen används då direkt mot svarta tjänster till skillnad mot ett ROT-avdrag som
tillfaller både vita och svarta tjänster.
Ett permanent (icke tidsbegränsat) ROT-avdrag eller momsavdrag innebär en lägre beskattning i denna bransch jämfört med andra. En sådan olikformig beskattning av branscher skapar en instabil situation, eftersom det brukar medföra krav på skattesänkningar
i andra branscher. Detta leder till att det totala skatteuttaget börjar sjunka. Det bästa försvaret av ett högt skatteuttag är därför att värna om ett likformigt skattesystem. Att med
selektiva skatteavdrag locka hushåll att kräva betalning över faktura riskerar att underminera skattesystemets stabilitet.
LOs styrelse anser att det finns lämpligare åtgärder för att förmå hushåll att ställa krav
på bättre betalningssätt i ROT-verksamheten. Hushåll har vanligtvis dåliga kunskaper om
vilka krav de ska ställa på betalningssättet för att minimera risken för svartarbete. Många
hushåll medverkar till svartarbete utan att vara medvetna om det. Om hushållen vet att
de ska ställa krav på betalning över faktura och att betalningen ska sättas in på konto, så
har de hushåll som inte vill medverka till svartarbete stora möjligheter att förhindra detta.
För lite energi har lagts ned på att sprida sådan information och LOs styrelse anser att det
nu behövs en kampanj som för ut dessa frågor.
LOs styrelse vill i detta sammanhang ta upp den grundläggande skillnaden mellan ett
permanent ROT-avdrag och ett temporärt (tidsbegränsat) ROT-avdrag. Ett permanent ROTavdrag är en skattesänkning som måste finansieras. Till en del är den självfinansierad genom att skattebaserna ökar då svarta tjänster blir vita. Men till en del måste den finansie-
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ras genom skattehöjningar på andra områden. ROT-verksamheten kommer då att gynnas
på bekostnad av andra branscher. LOs styrelse anser det därför olämpligt med permanenta skattesänkningar som endast riktas mot en bransch. En enskild bransch kan ibland behöva ekonomiskt stöd men då ska stödet vara tidsbegränsat.
Ett temporärt ROT-avdrag är ett tidsbegränsat stöd. Ett sådant avdrag kan vara
lämpligt i situationer då husägare av någon oförutsebar anledning finner det för dyrt
att genomföra planerade ROT-investeringar och därför skjuter upp sina investeringsplaner. Ett temporärt ROT-avdrag motverkar denna tillfälliga fördyring och motverkar
därmed en temporär sysselsättningsnedgång i byggsektorn. Rätt utförd är detta en
lämplig åtgärd eftersom ROT-investeringar då kommer att göras i en lågkonjunktur,
när det finns överflöd på arbetskraft, i stället för i en högkonjunktur när det är arbetskraftsbrist. Ett temporärt ROT-avdrag kan således användas som en konjunkturstimulerande åtgärd.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att avslå motionerna 18.47 och 18.48.

Debatt
I debatten deltog
Sven Lindkvist, Byggnads
Anders Ferbe, IF Metall
Mats Morin, LO
Åsa-Pia Järliden-Bergström, LO

Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtande,
– Riktlinjer: Skattepolitik sidorna 52–53 inklusive ändringsförslag efter utskottsarbetet
– Sven Lindkvists, Byggnads yrkande om bifall över motion 18.47 första
att-satsen,
– Sven Lindkvists, Byggnads yrkande om bifall över motion 18.48 samt
– Anders Ferbes, IF Metalls förslag till ändrad andra att-sats på sidan 53 i
riktlinjerna: att LO verkar för att arbete och kapital, liksom lön och uppskjuten lön i form av försäkringsinkomster, beskattas lika.
Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla styrelsens utlåtande över motionerna 18.47 och 18.48.
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Votering begärdes av Sven Lindkvist, Byggnads.
att avslå Anders Ferbes, IF Metall ändringsförslag.
Votering begärdes av Hans Björke, IF Metall
Kongressen beslutade
att fastställa Riktlinjerna inklusive ändring från utskottsarbetet, sidorna
52–53.
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Skattereduktion
Riktlinjer: A-kassan, sid 19–21 tredje att-satsen samt texten under
rubriken a-kassan
Motionerna 18.49–18.50
18.49
Skattereduktion och avdragsrätt för a-kassan och fackföreningsavgiften
Kommunal Östergötland och Kommunal Kronoberg
Den nuvarande regeringen har tagit bort skattereduktionen för a-kassan
och fackföreningsavgiften. Vi anser att den ska vara kvar. Vi har tidigare
haft rätten att dra av avgiften till fackförening och a-kassa. När alliansregeringen tillträdde fattade man direkt beslut om att ta bort den möjligheten.
Vi tycker att detta är en stor rättvisefråga.
Vi föreslår att LO verkar för
att skattereduktionen och avdragsrätten för a-kassan och fackföreningsavgiften återinförs.

18.50
Skattereduktion för fackföreningsavgifter
Handelsanställdas förbund, Hotell och Restaurang Facket och SEKO
Bland de första saker som den borgerliga regeringen gjorde när den kom till
makten hösten 2006 var att slopa skattereduktionen för avgifter till fackförening och a-kassa. Därmed skapades återigen ett ensidigt gynnande av den
ena parten på arbetsmarknaden – arbetsgivarna. Att så tillåtits ske är högst
anmärkningsvärt med tanke på att hela den svenska arbetsmarknadsmodellen bygger på ett jämbördigt förhållande mellan parterna. Att i praktiken höja kostnaden för medlemskap i arbetstagarnas organisationer är ett försvagande av den ena parten.
Frågan om fackliga medlemmars rätt till skattereduktion för avgifterna
till fack och a-kassa måste fortsätta att drivas med kraft. Det finns starka argument som talar för ett återinförande av skattereduktionen.
Först och främst är det alltså en fråga om rättvisa, en fråga om skattemässig likabehandling av parterna på arbetsmarknaden. Arbetsgivare har
fortfarande möjlighet att göra avdrag för sina avgifter till arbetsgivarorganisationer. När arbetsgivares avdragsrätt formellt begränsades i början av
1990-talet skapade arbetsgivarna snabbt ett sätt att komma runt detta.
Arbetsgivarorganisationer bildade servicebolag knutna till verksamheten
och riktade lejonparten av medlemsavgifterna till dessa. På så sätt förblev
de avdragsgilla. När den statliga utredningen ”Avdragsrätt för fackföre-
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ningsavgifter” (SOU 2000:65) kartlade detta tillvägagångssätt blev slutsatsen att så mycket som 90–95 procent kunde betalas till servicebolag
och därmed ge rätt till skatteavdrag. Detta gör den borgerliga regeringen
ingenting för att förändra och en djupt orättvis obalans mellan parterna
har etablerats.
Att medlemmar i fackliga organisationer medges skattelättnad för medlemsavgiften är dessutom en fråga om att stimulera samhällsnyttan. Fackliga
organisationer gör ett samhällsnyttigt arbete. Ombudsmän, förtroendevalda
och aktiva medlemmar arbetar för att undvika konflikter och skapa legitimitet för beslut på arbetsmarknaden. Kostsamma konflikter undviks många
gånger. Fördelar av det fackliga arbetet gynnar hela samhället, alla arbetstagare, och inte bara de som genom sitt fackliga medlemskap finansierar arbetet.
Slutligen, men inte alls oviktigt, så är skattereduktion för fackföreningsavgifter en fråga om jämlikare fördelning i samhället. En skattereduktion av
avgiften gynnar arbetstagare med lägre inkomster mer än arbetstagare med
högre inkomster, proportionellt sett.
Genom den borgerliga regeringens borttagande av skattereduktionen
tvingas fackligt organiserade arbetstagare i högre grad än andra medverka till
finansieringen av jobbskatteavdraget. Också däri vilar en orättvisa. De ovan
nämnda argumenten för skattereduktion av fackföreningsavgifter bör göras
hörda i den offentliga debatten. LO har en viktig uppgift att med kraft driva
frågan.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO med kraft verkar för att skattereduktion ska gälla för avgifter till fackförening och a-kassa.

Utlåtande
Motionerna 18.49–18.50
18.49
att skattereduktionen och avdragsrätten för a-kassan och fackföreningsavgiften
återinförs.

18.50
att LO med kraft verkar för att skattereduktion ska gälla för avgifter till fackförening
och a-kassa.

Motionerna 18.49 och 18.50 vill återinföra skattereduktionen för avgift till fackförening
och a-kassa. Skattereduktionen för fack- och a-kasseavgifter har slopats från och med
den 1 januari 2007. Förslaget är en del i finansieringen av jobbskatteavdraget och ger en
besparing på 4,1 miljarder kronor.
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Den socialdemokratiska regeringen införde ett system för skattereduktion av fackföreningsavgiften från och med inkomståret 1983. Under den borgerliga regeringen slopades dock denna 1992. Samtidigt avskaffades avdragsrätten för avgiften till arbetsgivarorganisationer, till den del den inte avsåg konfliktändamål. Avgifter till a-kassa har
varit avdragsgilla under hela denna period, med begränsningen att endast avgifter över
1 000 kronor fått dras av, vilket i praktiken har inneburit att en mycket liten andel varit
avdragsgill.
Den 1 januari 2002 återinfördes skattereduktionen för fack- och a-kasseavgift efter
att frågan utretts. Bakgrunden var att företagen funnit ett sätt att kringgå avdragsförbudet och därmed hade rätt att göra avdrag för avgifter till arbetsgivarorganisationerna. De flesta förbund på arbetsgivarsidan hade bildat servicebolag som var knutna till
verksamheten. Huvuddelen, eller mellan 90 och 95 procent, av den totala medlemsavgiften betalas till servicebolaget och utgörs därmed av avdragsgilla driftkostnader
i rörelsen. Källa: Avdragsrätt för fackföreningsavgifter, SOU 2000:65.
Detta innebar en olikbehandling av utgifter för arbetsgivare respektive arbetstagare.
Skattereduktionen skulle sålunda motsvara den avdragsrätt som företagen har för sina
avgifter till arbetsgivarförbunden. Inbetald fackföreningsavgift (med mer än 400 kronor/
år) samt avgift till arbetslöshetskassa berättigade sålunda från och med år 2002 till en reduktion av skatten med 25 procent av fackföreningsavgiften och 40 procent av a-kasseavgiften.
För arbetsgivarna föreslogs inga förändringar. Frågan om möjligheten att skapa likformighet genom att istället slopa arbetsgivarnas avdrag prövades. I utredningen konstaterades att det är mycket svårt att skilja på den verksamhet som förs över i servicebolag för
att undgå avdragsförbudet och sådan verksamhet som bedrivs i bolagsform av rent affärsmässiga skäl. Det ansågs då inte heller vare sig möjligt eller önskvärt att föreslå förändringar i de allmänna bestämmelserna som gäller för företagsbeskattningen och
därmed för möjligheterna att göra avdrag för servicekostnader.
Att avdragsrätten nu åter slopats innebär en fördyring av medlemskapet i facket och akassan. En individ som 2006 betalade 200 kronor till facket och 100 kronor till a-kassan
fick en fördyring med 90 kronor i månaden (50+40) när skattereduktionen slopades, det
innebär 1 080 kronor per år. Med dagens höjning av a-kasseavgiften till max 300 kronor
skulle skattereduktionen för enbart a-kasseavgiften vara värd 160 kronor i månaden eller
1 920 kronor på ett år.
Ett slopande av skattereduktionen för fack- och a-kasseavgifter innebär att vi återigen hamnat i en situation med en ojämlik behandling av arbetsgivares och arbetstagares avgifter till medlemsorganisationer. På samma sätt som för arbetsgivarna, utgör
en del av fack- och a-kasseavgiften arbetstagarnas kostnader för inkomsternas förvärvande.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 18.49 och 18.50.
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Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens utlåtande,
– Riktlinjer A-kassan, text samt tredje att-satsen.
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande över motionerna 18.49 och 18.50 samt
att bifalla texten under rubriken a-kassan i Riktlinjerna samt den tredje attsatsen under denna rubrik.
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Punkt 19
Fastställande av
LO – Förbund i samverkan

Fastställande av LO – Förbund i samverkan
LO – Förbund i samverkan sidorna 8–36 (Bordlagt från punkt 13)
Kongressen beslutade
att anta LO – Förbund i samverkan sidorna 8–36 samt
att med de av kongressen beslutade förändringarna anta LO – Förbund i
samverkan i sin helhet.
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FASTSTÄLLANDE AV LO – FÖRBUND I SAMVERKAN

Punkt 20
Fastställande av riktlinjer: Fackliga
strategier för fler jobb och bättre jobb

Fastställande av riktlinjer: Fackliga
strategier för fler jobb och bättre jobb

Riktlinjerna sidorna 8–9 samt inledningarna under respektive avsnitt på sidorna 12, 30–31 och 42–43.
Beslut
Kongressen beslutade
att anta Riktlinjerna sidorna 8–9, 12, 30–31 och 42–43,
att med de av kongressen beslutade förändringarna anta Riktlinjerna i sin
helhet samt
att ge styrelsen mandat att mot bakgrund av förändringarna göra redaktionella justeringar.

632

FASTSTÄLLANDE AV RIKTLINJER: FACKLIGA STRATEGIER FÖR FLER JOBB OCH BÄTTRE JOBB

Punkt 21
Arvoden för revisorer

Arvoden för revisorer
Beslut
Följande förslag förelåg
– Styrelsens förslag: att behålla arvodet till revisorerna oförändrat.
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens förslag.
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ARVODEN FÖR REVISORER

Punkt 22
Tid för nästa kongress

Tid för nästa kongress
Beslut
Kongressen beslutade
att nästa LO-kongress äger rum från fredagen den 25 till måndagen den 28
maj 2012 samt
att LOs styrelse äger rätt, om omständigheterna så påkallar, att flytta kongressen till annan tidpunkt under 2012.

636

TID FÖR NÄSTA KONGRESS

Punkt 23
Kongressens avslutning

Kongressens avslutning
Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande: Världens bästa ombud och världens
bästa kongress, sade Kålle. Då fick jag känslan: Oj, nu klubbar han av kongressen – och så har vi missat hela avslutningen. Men det ska vi inte göra.
Jag vill börja med att rikta ett stort tack till er ombud. Ni är verkligen
världens bästa ombud på världens bästa kongress. Allt har varit så bra, så jag
blir riktigt rörd bara jag säger det. Egentligen skulle jag väl inte stå här, för
nu gråter jag igen, och ni undrar vilken lipsill jag är.
Nu är det snart slut. Så där på slutet ska man tacka många som har gjort
bra insatser, och man vill säga några ord innan vi går hem. Det ska inte vara
något långt tal, men något ska ändå sägas.
Jag vill börja med tacket till dem som lämnar LOs ledning och LOs styrelsearbete. Det är några stycken. Två lämnar vår ledning. Det är Leif och
Erland. Jag tänkte börja med att säga några ord till Erland, och sedan kommer han upp för att säga några ord.
Före kongressen pratade vi om att både Leif och Erland har varit aktiva
så många år att de kanske ville säga någonting om de åren, som ett tack. Då
sade vi: Det blir så långt på slutet, så ni får säga det när ni har era punkter –
det passar väl bra. Och när Leif kom med sina betraktelser över sitt fackliga
liv, hur han hade delat en halvflaska vermouth med Ivar-LO och snackat
med Gunnar Sträng, var det jättehärligt. Men sedan kom vi till Erland, och
jag vet inte om någon tyckte att det var läge att höra anekdoter från Erlands
fackliga liv när vi diskuterade huvudavtal och Lavalfrågan. Så Erland ska få
chansen att prata strax. Men innan dess, Erland, vill jag ändå säga ett tack –
och då blir jag rörd.
Vi har jobbat ihop i många år, nästan ända sedan jag kom till LO. Jag kom
till LO 1994, och Erland kom till LO 1995. Sedan dess har vi jobbat nära
tillsammans, först när Erland var LOs kanslichef och sedan när han blev LOs
avtalssekreterare, då vi jobbade ihop med den övriga ledningen. Det var
framför allt under åren när Erland var kanslichef, då vi byggde ett nytt LOkansli tillsammans, som vi hade ett väldigt tajt samarbete – det är så med
ordförande och kanslichef.
När jag säger att Erland kom till LO 1995 är det inte riktigt sant, för han
kom till LO 1976. Han kom inte som vi andra i ledningen, som började vår
bana som ombudsmän. Erland är jurist, jobbade som jurist under många år,
och kom också till LO som jurist. Då hade vi fått arbetsrättslagstiftningen
1976, och så kom han, och så var det fullt ös. Sedan blev Erland chef för LOs
Rättsskydd i 15 år, innan han kom tillbaka till LO som kanslichef. Det kommer han nog att säga några ord om alldeles strax.
Jag vill säga: Stort tack till dig, Erland! Du har betytt oerhört mycket för
LO, för oss övriga i ledningen, för LOs styrelse och inte minst för möjlighe-
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ten att hålla ihop. Du har inte gjort det så att du har varit den största diplomaten, utan du har lyckats hålla ihop därför att alla har känt en så otrolig respekt för ditt kunnande, din kompetens, din erfarenhet och dina bedömningar. Därför har du lyckats hålla ihop. Men ibland – jag hör precis på dig när
det är dags, när du helt plötsligt blir så tydlig i ditt sätt att tala. Då förstår
man: Det var inte riktigt bara att jag sade så eller också var det något som
inte föll dig på läppen.
Förtroendet för dig är orubbligt från förbundens sida och från allas vår sida. Jag skulle kunna säga så mycket mer. Men eftersom Erland själv ska berätta lite om sina fackliga erfarenheter ska han få chansen att tacka, innan jag
går vidare med tacket. Så nu får du ordet – för sista gången i den här talarstolen på en kongress.
***
Erland Olauson, avgående avtalssekreterare: Jag minns mycket väl min första
kongress 1976. Jag satt däruppe under taket och kände att det här var stort.
Hade någon då sagt till mig att jag skulle gå fram i talarstolen hade jag dragit
ut genom dörren och aldrig kommit tillbaka.
Men jag minns inte att det var så många otroligt duktiga unga ombud som
var uppe i talarstolen och framför allt inte så många unga kvinnor som på den
här kongressen. Det har verkligen utvecklats oerhört under dessa år.
Jag tänkte inte berätta så mycket anekdoter, utan jag tänkte att jag skulle
försöka ta chansen, nu den här sista gången, och berätta om vilka slutsatser
jag har dragit, om jag har lärt mig något under de här åren.
Igår lärde jag mig något – om jag nu ska försöka vara lite rolig. Jag råkade
bita mig i tungan. Så om blekingskan är lite mer obegriplig eller otydlig idag
än den brukar vara beror det på det. Men jag kom på att detta kanske är något jag behöver träna på nu, när jag ska hålla käften i framtiden!
Slogan på min första kongress var: ”Solidaritet är ingen slogan”. Det låter
högtidligt, som något som man säger på kongresser. Men är det något jag har
lärt mig under de här åren så är det att det är gemenskapen, sammanhållningen och solidariteten mellan medlemmarna som helt avgör vilka resultat vi
når. Vi har i praktiken inget annat än vår solidaritet. Det är solidariteten och
sammanhållningen mellan medlemmarna som avgör vår gemensamma styrka – tro inget annat!
Kraften finns hos var och en av våra medlemmar. Kraften finns i förbundens förmåga att samla den kraften. Och kraften i LO finns i förbundens förmåga att samarbeta inom LO.
Det finns naturligtvis många olika viljor inom våra organisationer. Men
om vi använder kraften bara för att uppnå kortsiktiga vinster för den egna
gruppen, då bryts solidariteten sönder, och då blir vi alla förlorare på sikt.
Därför är solidariteten helt avgörande.
Solidaritet tolkas ibland som ett krav på den starke att känna medkänsla
med den som är mer utsatt. Det är viktigt, men det är långt ifrån hela sanningen. Solidaritet är också egenintresse: Jag hjälper dig för att du hjälper
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mig – inte för att den ene är stark och den andre är svag, utan för att vi tillsammans får en större styrka än vi kunde få var och en för sig.
Solidariteten är både en värdering och en praktisk arbetsmetod. Rätt använd tjänar vi alla på den. Vi accepterar inte en indelning av människor i de
som är starka och de som är svaga. Vi har insikten att vi alla kan vara starka
och att vi alla kan vara svaga i olika skeden av livet. Jag stödjer dig för att du
stödjer mig. Så är solidariteten också egennytta.
Det avgörande för var och en av oss är vad som händer på lång sikt. Det
vi betraktar som en kortsiktig vinst kan vara en mycket större förlust på sikt.
Det är särskilt tydligt på det område jag har arbetat med: löner och anställningsvillkor.
Trots att vi talar om samarbete och huvudavtal finns det en motsättning
mellan arbete och kapital som alltid kommer att finnas. Vi ska dela på produktionsresultatet. Därför måste vi, när konflikten är över, komma fram till
ett avtal som bägge sidor kan leva med. Till skillnad från vad som gäller i politiken slutar alltid fackligt arbete i någon form av överenskommelse. Det avgörande för vilket avtal vi når är naturligtvis vad arbetsgivarna kan acceptera
men också vilken styrka som finns bakom kraven.
I 2007 års avtalsrörelse nådde vi 85 procent av de löneökningar vi begärde. Vi fick ett pensionsavtal som innebar att våra medlemmar har samma
pensionsförmåner som tjänstemännen. Vi fick igenom höjda lägstalöner, och
sist men inte minst tog vi ett tydligt kliv mot mer jämställda löner.
Vad var det som gjorde det möjligt? Jo, det var solidariteten mellan förbunden! Det var den styrka vi får när vi efter hårda interna diskussioner –
som det verkligen var – kommer fram till en gemensam linje som alla accepterar och står upp för. Då har vi en kraft som långt överstiger vad vi förmår
var och en.
Det kommer alltid att finnas de som vill slå sönder den gemenskapen. De
vet att facket står för en människosyn som ger människor kraft att förändra
sina liv. De vet att människor som sluter sig samman kan förändra samhällen.
Har jag något att sammanfatta mina 32 år som anställd inom LO med så
är det: ”Solidaritet är ingen slogan”. Facklig styrka handlar bara om solidaritet
och sammanhållning.
Jag har försökt beskriva hur jag upplever det. Men det finns en som har
uttryckt det mycket bättre, och det är Tage Danielsson, som har skrivit en
dikt där några rader lyder:
En droppe droppad i livets älv
har ingen kraft till att flyta själv.
Det ställs ett krav på varenda droppe:
Hjälp till att hålla de andra oppe!
Tack för att jag har fått ha ert förtroende!
***
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Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande: Tack för de orden, Erland! Du kan
vara övertygad om att det är ord som vi kommer att bära med oss.
Leif Håkansson slutar också, när han avgår med pension. För Leif är det
faktiskt hans allra sista arbetsdag – Erland får vi dras med på LO-kansliet till
januari nästa år.
Leif berättade själv att han har jobbat många år som ombudsman i Lantarbetareförbundet – sedan 1977. Sedan var han i tolv år förbundsordförande
innan han kom till LOs ledning vid kongressen för åtta år sedan. Han har mer
än 40 år som fackligt förtroendevald bakom sig.
Nu gör du din sista arbetsdag, och jag ska berätta en hemlis, vad som hände under din sista arbetsdag – något som han säger har hänt honom kanske
tre gånger i arbetslivet. Om det är 40 år som fackligt förtroendevald, så får
man lägga på ytterligare 5 år eller något sådant för hela arbetslivet. Han kom
för sent – han försov sig!
Nu vet alla att jag inte är den som ska raljera över att man kommer för
sent, så det var inte avsikten, utan jag menade: Tänk att det var sista dagen!
Men nu ska vi egentligen inte skylla på Leif utan på tekniken: Han glömde
att sätta på ljudet på sin telefon! Sådant kan hända. Men nu behöver du inte
bekymra dig om det längre. Nu får du ägna dig åt din kolonilott – och förstås
åt Kirsti. Ni får göra det tillsammans.
Leif brukar säga: Spikande och målande får mig att tänka bra. Jag tror att
du kommer att fortsätta att spika och måla och kommer att pyssla med dina
blommor. Och du kommer att tänka bra, men du behöver inte tänka på jobbet! Det är något alldeles nytt för dig.
Jag tror att du har tänkt igenom det ordentligt, för jag kan se att du är rätt
tillfreds med att detta är din sista arbetsdag. Och jag kan se på Kirsti att hon
tycker att det är väldigt bra att det här är Leifs sista arbetsdag.
Du har också betytt mycket för utvecklingen av LO på senare år. Vi har
jobbat så bra tillsammans, vi fyra i ledningen – jag får tala för Ulla också. Vi
har jobbat bra ihop och har haft ett bra kamratskap, för du är en riktigt bra
kamrat som aldrig sviker. Vi kommer att sakna dig, Leif. Det kommer att bli
jättetomt. Men nu är det ändå din sista dag på jobbet, så nu får du komma
upp, och så får du en blomma och en liten present.
Sedan har vi ytterligare några kamrater att tacka av. Alla de jag ska tacka
av har avgått med pension utom två, som jag ändå ska tacka, eftersom de ska
tackas av för det uppdrag som de har haft för LOs räkning. Det är två av våra
revisorer: Clas Nykvist från Byggnads och Håkan Arnelid från Metall.
Både Håkan och Clas har varit bra som revisorer, fast man som ordförande kanske inte ska säga så. Er uppgift är ju att granska vad vi gör. Men vi vill
faktiskt ha revisorer som verkligen granskar. Jag måste säga att ni revisorer
på senare år har granskat verksamheten lite mer också och inte bara tittat på
kronor och ören. Ni har haft synpunkter på verksamheten. Ibland har man
tänkt: Vad, ska de tycka till om det? Men det har ni gjort, både om det ena
och om det andra som vi i styrelsen har fattat beslut om och som ledningen
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har fått i uppdrag att verkställa. Ni har verkligen kontrollerat att vi har verkställt besluten från kongressen, till exempel. Det är precis det som ni i kongressen ska känna er trygga med när ni utser revisorer: De ska granska att vi
gör vad ni har sagt att vi ska göra. Det har ni båda varit väldigt bra på.
Jag vill tacka er så mycket. Ni kommer att fortsätta att finnas med i det fackliga arbetet ett tag till, men ni ska ändå få en blomma, så kom upp på scenen!
Nu har jag kommit till de avgångna styrelseledamöterna. För att ingen ska
känna att han blir bortglömd ska jag säga: Jag tänker inte tacka av er som avgår
som ordinarie styrelseledamöter men finns kvar i jobbet. Ni får ert tack när ni
så småningom avgår med pension från att ha varit förbundsordförande.
Det handlar om hur vi ser på vårt styrelsearbete. Det skulle kännas väldigt konstigt om jag började tacka av er nu, när vi ska ses på styrelsen den 16
juni. Som säkert flera av er har hört: När vi har styrelsesammanträde, visst
finns det några som är de formellt beslutande. Men när vi sitter runt bordet
och tar våra viktiga diskussioner i de fackliga frågorna, då sitter jag inte och
tänker: Hur är det, är han eller hon beslutande eller inte? Ni är med i diskussionen och debatten, och vi formar besluten tillsammans.
Ni får alltså vänta med att bli avtackade vid den kongress då ni avgår ”på
riktigt”. Det hoppas jag också att ni tycker känns bättre. Men ni ska naturligtvis ändå ha tack för att ni har varit ordinarie ledamöter i styrelsen. Det är
Hans-Olof Nilsson, Hans Öhlund, Leif Ohlsson och Kjell Dahlström.
Det är några som har avgått och ska tackas av men som jag inte tror är
här. Men jag vill ändå nämna dem, för de är lika viktiga och har gjort ett lika
viktigt arbete.
Det är Birgitta Kihlberg, som har gästat oss på jag tror hela kongressen men
som idag är på en studentuppvaktning. Hon har arbetat som ombudsman på
Hotell och Restaurang i många år, har suttit i ledningen och sedan, innan hon
gick i pension, i ett par år varit ordförande för Hotell och Restaurang, där hon
från början gick in med mycket kort varsel, eftersom hennes företrädare avled. Hon har gjort ett fantastiskt gott arbete, och hon ska ha vårt tack.
Sune Ekbåge, Pappers, hade tyvärr inte möjlighet att komma. Sune var
den som hade suttit längst runt bordet vid LOs styrelsemöten när han avgick.
Även om han inte formellt satt i LOs styrelse deltog han länge i arbetet och
har gjort ett fantastiskt arbete från Pappers sida och för vårt gemensamma
fackliga arbete.
Jan Österlind från Grafiska fackförbundet är inte heller här idag. Han har
dock gästat kongressen, så flera av er har träffat honom och pratat med honom. Han ska också ha ett stort tack för sina insatser i LOs styrelse. Han har
fört med sig sitt förbunds perspektiv, även om man i styrelsen representerar
alla. Han har också gjort ett väldigt gott arbete.
Jag tycker att vi ger de tre en applåd. Blommorna kommer de att få senare.
Jag tror att Ninel Jansson är här. Hon ringde återbud till festen igår, eftersom hon inte fick någon hundvakt! Det kanske innebär att hon inte kunde
komma idag. Hon ska naturligtvis ha ett stort tack. Ninel var första kvinnliga
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ordförande för Handelsanställdas förbund. Under många år var hon verksam
på Handels, under många år var hon vice ordförande, och under flera år var
hon ordförande för förbundet. Hon deltog också under många år i arbetet i
LOs styrelse – hon satt där i sex år, 1999–2005. Ninel är en väldigt färgstark
person och satte stark prägel på diskussionerna. Vi ska ge henne ett stort tack
och en applåd.
Åke Södergren har jag fått besked om skulle vara här, men han verkar inte
vara det. Han kommer från Livsmedelsarbetareförbundet. Han var Livs tidigare ordförande och efterträddes av Hans-Olof. Åke var under många år
med i LOs styrelse – han satt med från 1996 till 2005. Åke var en oerhört
värdefull person med sitt lugna och eftertänksamma men samtidigt mycket
kraftfulla sätt att agera. Vi ska ge också Åke en applåd.
Ska jag våga höra efter om den sista finns här? Göran? Jadå, jag visste väl
att du var här!
Innan du får en blomma ska du få några ord. Det hördes på applåden att
Göran Johnsson är känd långt utanför sitt eget förbund. Han har suttit i
många år i LOs styrelse. Jag sade att Åke satt där länge, men Göran slår det
rekordet. Du satt i LOs styrelse mellan 1993 och 2005. När du avgick var du
den enda som fanns kvar från den styrelse som fanns innan jag kom. Jag känner att du har funnits här nästan hela min tid, så även om Stefan väl fyller
din plats blev det tomt när du slutade.
Det är inte så att Göran räds att säga vad han tycker och tänker, och det
är inte så att Göran låter bli att göra det på LOs styrelsemöten heller – det
kan jag försäkra. Och jag kan försäkra er att han inte alltid är den som har
gått med strömmen. Men jag kan också försäkra att Göran alltid har ställt
upp och alltid varit med och hållit ihop när det verkligen har gällt.
Vi hann under de här åren bli riktigt goda vänner – det var inte riktigt så
i början. Första gången Göran och jag träffades – måste jag berätta – var faktiskt på en LO-kongress, år 1991. Då hade du blivit vald som vice ordförande
på Metall, och jag var ombud från Kommunal och jobbade på Kommunals
förbundsexpedition som enhetschef. Det skulle vara en debatt i radio om
den konflikt som fanns mellan industrin och Kommunal, ja, det här med löner, normer och allt det ni känner igen. Då skulle vi sitta och debattera, och
jag hade aldrig i mitt liv debatterat i radio, så jag blev jätteskraj. Skulle jag
debattera med Göran Johnsson, jag som var en vanlig enhetschef på Kommunal och han som var vice ordförande! Jag tror i och för sig att det gick rätt
bra, för du gick nog inte åt mig alltför hårt, fast du nog hade kunnat göra det.
Men det var då. Nu är jag definitivt inte rädd för Göran Johnsson längre!
Vi träffas faktiskt en del nu också, för Göran brukar komma upp till mig
och ställa lite krav på hur vi ska agera, när han sitter ordförande i partiets och
LOs gemensamma tankesmedja. Så vi slipper dig inte, och du släpper oss inte! Göran tror jag vill säga ett ord till tack innan vi avslutar tackandet och
kan ge alla en gemensam applåd.
***
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Göran Johnsson, avgången styrelseledamot: Kamrater! Det känns väldigt
skönt att få beträda talarstolen. Jag trodde inte att jag skulle få den möjligheten under den här kongressen, men jag fick det ändå – till och med på LOs
begäran!
Innan jag kommer upp för mycket i varv ska jag inte glömma att tacka för
de personer som kommer från förbunden. Jag tror att vi alla som har deltagit
i det fackliga jobbet har känt en fantastisk gemenskap. Ibland undrar man:
Är det inte slitigt? Offrar du inte dig själv och din familj? Det är klart att det
ligger något i det. Men det är en fantastisk förmån som vi har haft, vi som
kommer från arbetarrörelsens grund och får vara med om en sådan här resa.
Ibland har vi naturligtvis bråkat och tjafsat. Men kom ihåg en sak: I bra
familjer kan man alltid bråka – i dåliga familjer skiljs man! Det är som Wanja
sade: När man har bestämt sig efter diskussion och debatt, då håller man
ihop. Det gäller inom förbund, mellan förbund och naturligtvis också mellan
fackföreningsrörelsen och vårt eget parti.
Debatt – som ni har haft här – tror jag inte är ett smack farligt i arbetarrörelsen och fackföreningsrörelsen. Tystnad är däremot fullkomligt livsfarligt!
Wanja var inne på att vi som kommer från den industriella sektorn ibland
har betonat detta med konkurrenskraft, tillväxt och annat lite mer. Jag är
dock helt övertygad om att den modell som svensk arbetarrörelse har, där
man kombinerar dynamik och tillväxt med den nödvändiga solidariteten, är
den linje som vinner.
Och, kamrater, ger vi upp solidariteten är det ingen annan som tar upp
den stafettpinnen. Därför: Ge aldrig upp solidariteten!
Jag tror att jag kan lova också å de andra avtackades vägnar att om vi kan
bidra med någonting ska vi göra det. Det är möjligt att vi kommer att sitta
lite som muppar ibland och dyka upp på balkongen och undra: Vad i helskotta gör de nu? Men om vi kan hjälpa med praktiska och viktiga saker är
jag övertygad om att vi kommer att göra det.
Det kommer att behövas, go’ vänner – inte minst för att klara utmaningen mot sverigedemokraterna – att vi ställer upp och jobbar gemensamt inför
EU-parlamentsvalet nästa år, arm i arm med vårt parti. Det kommer att behövas också i riksdagsvalet. Vi kommer att finnas på barrikaderna.
Och på tal om medlemsvärvning: Vi har jättefina kontor i Stockholm i
fackföreningsrörelsen, vi har det i avdelningarna, och vi har en del klubbexpeditioner. Men, kamrater, sitt inte där för mycket! Tack!
***
Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande: Nu får ni ta era blommor och paket,
och medan ni sakta skrider ner från scenen får ni en sista gemensam applåd!
Kamrater! Nu är det snart slut. Titta bara på den hög med underlag som
ni hade med er hit, och tänk vad mycket jobb och engagemang som ligger
bakom! Då tänker jag inte bara på det arbete som ni har gjort den här veckan,
utan jag tänker också på alla de som har skrivit rapporterna. Det är ett arbete
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som de höll på med för väldigt länge sedan, känns det som just nu, men som
är ett gott arbete för att vi den här veckan skulle kunna fatta kloka beslut.
Jag tycker att vi ska tacka alla som har gjort det.
Jag tycker också att vi ska tacka inte bara er utan framför allt alla de medlemmar som har engagerat sig, sedan rapporterna skickades ut, och har skrivit motioner, och sedan, när motionerna och utlåtanden kom, har fortsatt att
föra diskussionerna ute i förbundsavdelningar och i LO-distrikt och har förberett oss för den här veckan. Tänk på alla de sammankomster som ni har
haft i samband med det! Alla är värda ett tack.
Men den här kongressen hade inte fungerat om vi inte också hade haft
människor som har hjälpt oss här och har gjort att kongressen fungerat så bra.
Ett stort tack till alla er som har jobbat under kongressveckan, alla ni som har
funnits i Folkets Hus – ni som har er vanliga arbetsplats här och alla ni från
LO-kansliet, som har hjälpt till. Ni ska veta att de som har stått dörrvakter
och delat ut lappar är LO-kansliets personal. Det är några som jobbar på
ekonomiavdelningen, det är några av våra ombudsmän, och det är utredare
och städare – all tänkbar LO-personal hjälper till en sådan här vecka. Ett
stort tack även till dem!
Man skulle kunna låta alla gå upp på scenen, men jag skulle vilja ha en
person på scenen som får symbolisera allt det arbete som är gjort för att hela
den här veckan skulle gå ihop, för att det skulle fungera med kongressen,
med minneskvällen för Allende och med den fantastiska festen igår kväll –
för att allt skulle funka. Det är vår kongressgeneral Mats Jönsson. Välkommen fram! Som ni förstår har Mats inte gjort det här jobbet själv, utan det är
många som har deltagit. Han tar med sig sitt tack till alla övriga i kongresskommittén och till alla som han har haft som sina medarbetare.
Nu är vi snart klara. När jag hade blivit vald till LOs ordförande första
gången, då sade jag på det allra första styrelsesammanträdet efter kongressen
– det är kanske någon av er som sitter här som var med då och minns det: Jag
är ingen korridorsnackare, utan jag vill ha diskussionerna här, runt det här
bordet. Vi ska lägga alla synpunkter i korgen mitt på bordet, och när vi har
gjort det och har brutit dem mot varandra ska vi försöka komma överens.
Det är ju vår uppgift: att försöka komma överens och hitta en kompromiss
eller ett utslag som kan vara summan av det vi gemensamt tycker. Blir vi inte
överens – det kan finnas enstaka frågor där det bara inte går – då ska vi ta ett
majoritetsbeslut.
Det värsta som finns är egentligen icke-beslut, att man inte riktigt vågar
ta något beslut. Då glider det hela ut, liksom. Men vem är det som tjänar på
icke-beslut? Jo, det är den starkaste. Den som är starkast tjänar alltid på ickebeslutet, för då går den organisationen eller den personen ut från styrelserummet eller där man nu sitter och gör som den vill. Därför är det viktigt att
vi orkar med demokratin och kan kompromissa – om man nu ska använda
det uttrycket. Kompromiss är kanske det mest missuppfattade uttrycket.
Det låter som om man har fått ge sig. Men demokrati handlar just om att ta
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vara på alla människors synpunkter och se om vi kan hitta en balanspunkt
där vi gemensamt kan jobba för en gemensam sak.
Jag tycker att den här kongressen har varit ett oerhört bra bevis på att det
fungerar. Vi har haft det som ledstjärna även här att vi ska försöka komma
överens. Det handlar inte om att man sopar konflikter under mattan utan
precis tvärtom. Det är faktiskt bara om man orkar lyfta konflikterna eller meningsmotsättningarna som man kan nå kompromissen. Det är bara då som vi
kan bli starka nog att gå ut och jobba för en gemensam sak.
Det finns visserligen några beslut som vi har tagit som majoritetsbeslut.
Men i stora, viktiga frågor har vi lyckats ena oss. Jag tänker på frågan om akassan. Tack, ni som gick upp och föreslog att vi skulle ställa oss bakom motionen om 90 procent. Då fick vi ju bättre skrivningar i våra riktlinjer än vi
hade innan.
Och tack, alla ni som gick upp i frågan om hur vi ska agera i Lavalfrågan.
Hade ni inte gått upp med era fem att-satser hade vi aldrig kommit fram till
ett så tydligt gemensamt ställningstagande. Det blev inte riktigt som ni ville,
fast det var kanske inte så konstigt. Men det blev väldigt nära. Och vi fick en
bra och rejäl debatt.
Tack, alla ni som gick upp och hade synpunkter på huvudavtalsförhandlingarna. Ni har stärkt oss inför de förhandlingarna. Nu känner vi ett förtroende att gå in i de förhandlingarna. Vi känner att ni vet att vi inte är några
mespottor som kommer att sitta och sälja bort det ena och det andra. Och
vi minns era ord – vi bär dem med oss.
Och tack, alla ni som gick upp i diskussionen om de papperslösa. Det
blev inte så att vi enades om att rekommendera medlemskap för papperslösa. Men tänk så viktiga ställningstaganden vi tog, och tänk så mycket de
betyder för de papperslösa i Sverige! Det är inget som hindrar det förbund
som vill organisera, och vi kommer att gå vidare och jobba med de frågorna.
Tack, alla ni som har deltagit i den fantastiska debatten om vår välfärd.
Det visar att vi hela tiden vill mer. Sedan är det fråga om hur mycket mer vi
klarar av. Men som det sades i debatten idag: Det är alltid en avvägning i fråga om vad som är möjligt.
Vi kan inte ha med oss en kravkatalog när vi ska sätta oss i en dialog med
företrädare för det socialdemokratiska partiet och försöka få partiet att nästa
år, på sin partikongress, lyfta de frågor som vi har lyft eller när vi ska diskutera med partiet nästa gång vi har en socialdemokratisk regering – det är säkert bara ett par år dit. Då ska vi också sätta oss ner tillsammans – fast inte
med regeringen, för LO är en fristående organisation som ska samarbeta med
vilken regering det än är. Vi ska kritisera eller rosa politiken. Men vi ska även
då föra diskussioner med den socialdemokratiska partiledningen. Och då är
det klart att vi inte kan komma med en kravkatalog och slänga upp på bordet, för då händer det jag talade om förut: Då blir det ett icke-beslut, och då
kommer man att välja det man själv tycker är bäst. Vi måste vara så flexibla
vi någonsin kan.
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Jag tycker att vi faktiskt har lyckats med det. Riktlinjerna är ett jättebra
exempel på att vi har tydliga beslut på vilka frågor vi ska prioritera. Jag skulle
kunna fortsätta och nämna många fler politiska sakfrågor som vi har diskuterat. Men låt detta vara ett axplock av de frågor som kanske är bland de
mest centrala.
Vi fattade också beslut om hur vi ska agera själva – inte bara vilka politiska krav vi ska ställa. Frågan om de papperslösa var en viktig del för att visa
hur vi själva kan agera för att ta till oss frågan och jobba för dem som idag
står utanför och hur vi kan göra det i former som innebär att vi stärker dem.
Vi sade också att vi ska samla oss till en facklig strategi för att klara en hög
kollektivavtalstäckning. Kollektivavtalen har stått i fokus i många diskussioner under de här dagarna. Det tror jag är helt nödvändigt. Och det är helt
nödvändigt att vi nu går ut och talar om öppet – i diskussioner, i klassrum,
på våra skolor och på våra arbetsplatser – att kollektivavtal inte är något som
faller ner från himlen, utan att kollektivavtal är något som vi kan ha därför
att vi är många som kan sätta kraft bakom orden.
Vi behöver inte gå till vår regering och säga: Snälla, se till att vi får statligt
reglerad minimilön! Nej, vi har kollektivavtal. Det måste vi göra allmänt
känt. Det ska inte finnas en enda löntagare i Sverige som inte känner till att
kollektivavtal är det som reglerar våra villkor och det som reglerar våra löner!
Kollektivavtalens styrka och kraft bestämmer vi själva. Ju fler vi är, ju
starkare förmår vi vara bakom kraften att förhandla fram bra villkor för våra
medlemmar. Det måste vi göra känt på något sätt. Det är ett av de viktiga
löften som vi har gett varandra den här veckan och som vi nu med kraft måste jobba med under de fyra närmaste åren.
Men ska vi klara det måste vi vara många – fler än vi är idag. Då är det ett
väldigt viktigt beslut som vi har tagit att medlemsrekrytering ska vara ett prioriterat område som genomsyrar all verksamhet och vara ett gemensamt ansvar för alla LO-förbund. Det är det allra mest ursprungliga uppdraget – det
blir ju ingen organisation utan medlemmar.
När vi en gång började tänka på det löftet – det var egentligen innan organisationen fanns – kom vi på: Ska vi lyckas driva frågorna måste vi gå samman. Det är det mest ursprungliga i det fackliga uppdraget. Vi har lovat varandra att vi ska bli fler. Vi ska bli fler ungdomar, fler som kommer nytillträdda på svensk arbetsmarknad och fler i alla åldrar, i alla grupper och i alla
förbund.
Det har vi bestämt oss för, just i insikten om att det är så vi skapar vår
styrka. Det är ett gemensamt ansvar för alla LO-förbund. Vad kan då vara
bättre än att vi just i år – jag sade att vi fyller 110 år i år, att vi har 110 år av
tvärfacklig organiserad samverkan bakom oss – uttalar att detta är en tvärfacklig fråga! Det har vi aldrig tidigare sagt! Självfallet ska varje förbund organisera sina egna medlemmar i huvudsak. Självfallet ska medlemmarna
känna identitet och stolthet över sitt eget förbund. Det är inte det vi ska ta
ifrån medlemmen. Det är inte det vi ska ta ifrån förbundet. Men för första
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gången på 110 år säger vi att det allra mest ursprungliga uppdraget också är
en tvärfacklig angelägenhet.
Kamrater! Nu ska vi lova varandra att jobba var och en på sin arbetsplats
men aldrig mer låta detta vara en fråga för bara arbetsplatsombuden, utan vi
ska jobba i klubbar, i sektioner, i avdelningar, i förbund, tvärfackligt i kommunerna och tvärfackligt i våra LO-distrikt. Och vi ska ha det som en strategisk fråga i knät på LOs styrelse.
Jag sade inledningsvis, innan ni hade valt mig: Vill ni ha någon som verkligen tar ansvar för den här frågan, då ställer jag upp. Nu är jag vald, och jag
har inte glömt mitt löfte. Detta ska vara den högst prioriterade frågan för de
kommande fyra åren!
Vi har massor med jobb framför oss. Vi har massor med tillfällen att träffas och fortsätta diskutera fackliga frågor.
Det kanske inte hör till, när det är så högtidligt på avslutningen av en kongress, att man marknadsför något. Men jag tycker att det är så fantastiskt: För
första gången har European Social Forum bestämt sig för att man ska ligga i
Sverige. Dit kommer fackliga representanter och övriga NGOer, det vill säga
folkrörelseorganisationer – politiska partier får inte komma, för man uppfattas inte som NGO då. Det är folkrörelseorganisationer från hela Europa som
kommer att finnas i Malmö i fyra dagar med start den 17 september.
Då har vi bestämt att svensk och nordisk fackföreningsrörelse ska finnas
på plats. Vi ska ta del av att visa att vi inte är bara en part på arbetsmarknaden, fast det är en så otroligt viktig roll för oss, en roll som vi säger är den
viktigaste. Men i organiseringen räcker det inte att tala om att vi är parten,
utan i organiseringen måste vi också visa att vi är folkrörelsen. Dessa båda
ben är lika viktiga.
Se nu till att det blir många som kommer till Malmö och träffar kamrater
från övriga Europa och diskuterar hur vi ska förstärka fackföreningsrörelsen
i Europa som folkrörelse! Jag ville passa på att göra den lilla marknadsföringen för European Social Forum.
Men nu, kamrater, nu åker vi hem. Och nu ska vi slåss – men inte slåss
med några vapen, utan vårt vapen är ordet, fast avtalet möjligtvis också är
vapnet. Annars är vårt vapen ordet. Det som bär oss är vår sammanhållning,
och vi ska hämta kraften från att våra medlemmar har världens bästa jobb.
Då tänker ni: Men kan man säga att någon har världens bästa jobb? Jag
har också frågat mig: Har du världens bästa jobb? Jajamensan, säger jag. Men
om jag har världens bästa jobb, kan även du ha världens bästa jobb? Det är
ungefär som det jag tänkte på när jag gick till manifestationen igår kväll. Då
kom min dotter förbi med lilla Molly, tolv dagar, och jag fick dra vagnen ända härifrån till manifestationen.
Jag gick där, och så sade jag till min dotter: Jag tycker att du ska skaffa
mig en tröja där det står ”världens bästa mormor”. Men jag är ju inte ensam
om att tänka så, för då skulle det inte finnas några tröjor att köpa med texten
”världens bästa mamma”, ”världens bästa pappa”, ”världens bästa mormor”
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och så. Alla känner ju på det viset när man har fått ett barnbarn eller fått ett
barn – att man är världens bästa. Det är precis den kraften vi ska hämta.
Även om man ibland vill känna sig som världens bästa mormor, är det som
vi ska hämta kraften från medlemmarnas känsla av att ha världens bästa jobb.
Tack för en underbar kongress!
Det har fallit på Evas lott att vara den i presidiet som ska klubba av kongressen. Men innan hon gör det tycker jag att vi ska passa på att tacka alla
som har suttit här i presidiet och arbetat. Också de anställda på LO som jobbade här framme ingår i tacket. De som har suttit här framme och fört klubban ska få stå här inför er och få ett tack.
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LOs kulturpris 2008
Utdelades av Wanja Lundby-Wedin

Måndagen den 2 juni
Pristagare och motivering: David Ericsson
Juryns motivering
Det är få författare som skildrar arbetaryrken med insikt, kännedom och kärlek. David Ericsson får LOs kulturpris för att han i sitt författarskap beskriver
ett LO-yrke med övertygande realism och inlevelse.
I sitt berättande skildrar han yrkeschaufförens arbetsliv, ett yrke som det
sällan berättas mycket om, om stressen, motorvägar, kamratskap och hur
man får kärlek och föräldraskap att fungera när man är borta långa tider
hemifrån.
David Ericsson är unik som författare. Inte bara att han ger en röst åt ett
yrke som få har skildrat utan han är fortfarande aktiv i sitt yrke – yrkeschauffören.
Men han får också LOs kulturpris för sin kulturpolitiska insats att få fler
att se värdet av det skrivna ordet och inrättandet av vägbibliotek.
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Uttalanden
Måndagen den 2 juni
Lissabonfördraget
LO anser att EU behöver ett nytt och modernt fördrag, särskilt efter utvidgningen till 27 medlemsländer. Det så kallade Lissabonfördraget medför flera
förbättringar för Europas löntagare, främst genom att rättighetsstadgan blir
rättsligt bindande.
EG-domstolens tre domar, där den fria rörligheten prövats mot de sociala
rättigheterna, har allvarligt skadat förutsättningarna för möjligheterna att nå
goda löne- och anställningsvillkor. De står i direkt konflikt med innebörden
i de politiska ställningstaganden som gjorts av EU-kommissionen, Europaparlamentet och Sveriges regeringar. Domsluten har starkt kritiserats av en
enig europeisk fackföreningsrörelse.
LOs kongress anser att denna situation måste hanteras såväl genom förändringar av svensk lagstiftning som i europeisk rätt. På sikt måste EUs utstationeringsdirektiv revideras så att de sociala och fackliga rättigheterna för
Europas löntagare är säkerställda. Regeringen har tillsatt en utredning om
förändringar av den svenska lagstiftningen så att den svenska arbetsmarknadsmodellen kan säkerställas.
Riksdagen ska ratificera Lissabonfördraget under hösten. Beslut av en sådan dignitet bör ha största möjliga förankring och stöd. En förutsättning för
detta är att den av regeringen tillsatta utredningen har redovisat sitt uppdrag
innan den svenska riksdagen ratificerar Lissabonfördraget. LO kräver därför
att regeringen säkerställer att utredningens uppdrag är slutfört innan beslut
om ratificering av fördraget sker.
LOs kongress beslutar därför
att LO verkar för att svenska kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad enligt värdlandsprincipen så att den svenska arbetsmarknadsmodellen upprätthålls genom en hög kollektivavtalstäckning,
att LO verkar för att den fria förenings- och förhandlingsrätten säkerställs
och att rätten att vidta stridsåtgärder för att upprätta kollektivavtal garanteras inom EU,
att LO nationellt och internationellt verkar för att lagstiftningen inte motverkar den svenska arbetsmarknadsmodellen och att det tillägg i form av
ett socialt protokoll som har utarbetats av Europafacket antas av EU,
långsiktigt en femte grundpelare,
att LO verkar för att riksdagens beslut om Lissabonfördraget fattas efter det
att utredningen, ”Konsekvenser och åtgärder med anledning av Lavaldomen, dir 2008:38”, har redovisat sitt uppdrag och
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att LO verkar för att utstationeringslagen ändras så att det är möjligt att kräva svenska kollektivavtal för alla företag som verkar i Sverige.

Måndagen den 2 juni
Att LO med kraft verkar för att alla förbund
arbetar mot våld i nära relationer
I ett demokratiskt och jämställt samhälle är det vår skyldighet att arbeta mot
alla former av våld. Det innebär bland annat att kvinnor, män och barn värderas lika, samt att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och
möjligheter. Ingen ska behöva bli slagen eller psykiskt misshandlad. Ingen
ska behöva tappa fotfästet på grund av någon annan.
LO är en feministisk kamporganisation och arbetar med det vi kallar
facklig feminism där vi utgår från fyra perspektiv.
– Arbetslivet och dess villkor.
– Familjepolitik i balans med arbetslivet.
– Representation i politik och fackliga organisationer och
– Sexualisering, våld mot kvinnor och trakasserier.
För att LO ska vara en feministisk organisation är det inte minst viktigt att
lyfta fram det våld som förekommer i nära relationer. För att motverka och
minska våldet anser LO bland annat att det bör finnas statliga garantier för
kvinnojourernas verksamhet, handlingsplaner mot sexuella trakasserier i arbetslivet och att den utsatthet som ensamarbete innebär bör undvikas.
Det förekommer våld även i samkönade nära relationer och även män
kan vara utsatta för våld. Det är viktigt att arbeta förebyggande på bred front
för att åstadkomma ett jämställt samhälle fritt från våld.
LO förespråkar ett samarbete på lokal och regional nivå med ideella organisationer såsom andra fackliga organisationer, fackliga centralorganisationer, kvinnojourer och brottsofferjourer. Ett sådant samarbete visar att vi tydligt tar avstånd från våld och ger medlemmar och förtroendevalda ökad kunskap och stöd för att motverka våld i nära relationer.
LO förespråkar också förbundsgemensamma insatser i syfte att ge stöd
till våldsutsatta och offer när det gäller våld i nära relationer.
LO har idag antagit riktlinjer som innebär att LO med kraft verkar för att
alla förbund arbetar mot våld i nära relationer.
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Onsdagen den 4 juni
LO kräver kraftfulla åtgärder för att säkra
livsmedelstillgången i världen
FNs siffror visar att matpriserna har stigit med 57 procent under det senaste
året och ända upp till 90 procent när det gäller baslivsmedel. Idag står 100tals miljoner människor utan tillgång till mat. Denna kris har byggts upp över
tiden och är resultatet av Världsbankens, Internationella Valutafondens och
Världshandelsorganisationens strukturanpassningsprogram respektive handelsavtal på jordbruksområdet.
Världsbanken och WTO (Världshandelsorganisationen) har med sin politik genomdrivit att den globala livsmedelsproduktionen idag domineras av
ett fåtal multinationella företag som har inriktat sig på massexport på bekostnad av inhemsk produktion. Därtill är stora delar av den globala livsmedelsproduktionen byggd på svältlöner och kränkningar av arbetarnas mänskliga rättigheter i arbetslivet. Detta måste ändras för att vi ska få en hållbar lösning på livsmedelstillgången i världen.
Arbetarna och de fattiga i städerna är mest drabbade av de galopperande
livsmedelspriserna. Rätten till mat är en mänsklig rättighet och den rätten
måste alltid stå i centrum för den globala livsmedelspolitiken.
FNs livsmedelsorgan slår larm om att världens livsmedelsreserver är de
lägsta på 25 år. Orsakerna är flera till att matpriserna har ökat så dramatiskt.
En orsak är omläggningen från odling av matgrödor för konsumtion i landet
till produktion av biobränslen för export till västvärlden. Till exempel skulle
majsen som idag går till USAs etanolproduktion räcka för att fylla matbehovet i de fattigaste länderna. Andra orsaker är spekulationerna på mat, ökad
efterfrågan och ändrade konsumtionsbeteenden när det gäller mat i utvecklingsländerna samt den jordbrukspolitik som förs i EU och andra industriländer.
För att få bukt med matprisinflationen måste vi ta itu med livsmedelsoch jordbruksjättarnas maktkoncentration och sätta stopp för finansmarknadens spekulationer.
LO kräver att den svenska regeringen i EU och FN verkar för en lösning på
livsmedelskrisen. Regeringen måste påverka Världsbanken att bevilja lån till
länder där matkrisen redan är ett faktum. Regeringen måste påverka FN att göra en handlingsplan för att lösa matkrisen och förhindra en global katastrof.
LO kräver också att regeringen aktivt verkar för att WTOs jordbruksavtal
ska bidra till att säkra livsmedelstrygghet i de fattiga länderna.
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LOs kongress säger nej till gräddfiler i vården
I fullmäktige för Stockholms läns landsting fattas den 10 juni ett beslut med
stora konsekvenser för sjukvården i hela landet. Privatiseringsvågen når nya
höjder och gräddfiler skapas i vården.
Beslutet innebär att privat drivna sjukhus ska få ta emot försäkringspatienter. Dessutom och det är det dramatiskt nya, ska de offentligt ägda sjukhusen öppnas upp för privata företag. De ska bokstavligen flytta in där; hyra
lokaler och ta över verksamhet och kunna ta emot också privatfinansierade
patienter. En väl sammanhållen sjukvård slås sönder.
Så mycket värt var Reinfeldts löfte att inte sälja ut akutsjukhusen. De
säljs nu styckevis. Så mycket värt är alliansens försäkringar att sjukvården ska
vara ”solidariskt finansierad”.
Vi säger
Ja till bra vård på lika villkor och efter behov! Nej till gräddfiler i vården!

LOs kongress kräver en trygg, rättvis
och rättssäker sjukförsäkring!
Imorgon fattar den borgerliga majoriteten i riksdagen beslut om en förändrad och försämrad sjukförsäkring. Ungefär en månad senare träder också
större delen av lagförändringarna i kraft.
Redan från den första juli kommer 60–70 000 personer som är långtidssjukskrivna att få sin ersättning sänkt från 80 procent till 75 procent. Förslaget innebär dessutom att tiotusentals sjuka människor kommer att riskera
sin anställning och sin ersättning från Försäkringskassan. Detta kan inte LO
acceptera.
LO kan inte heller acceptera ett förslag:
– där risken ökar att förlora sin anställning efter ett halvårs sjukdom,
– där individen har svårt att förutse vad för regler som gäller,
– där riskerna ökar för den som varit sjuk tidigare att stå helt utan ersättning,
– där de negativa konsekvenserna drabbar kvinnor i högre utsträckning.
Kritiken mot förslaget är massiv. Tunga remissinstanser som Sveriges Kommuner och Landsting, Försäkringskassan och Karolinska Institutet och det av
Regeringen tillsatta Finanspolitiska rådet kritiserar förslaget.
Men vi har en bättre idé om sjukförsäkringen, därför kräver vi:
– att den samlade nivån vid sjukfrånvaro ska vara 90 procent och att taket
i sjukförsäkringen ska höjas,
– att karensen ska bli rättvisare,
– att ansvaret för rehabilitering ska tydliggöras och att arbetstagarens rättigheter stärks genom att arbetsgivare är skyldiga att vidta rehabiliteringsinsatser vid sjukskrivning hos anställda,
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–

–

att en uppgörelse om omställningsavtal sluts och att arbetsgivare med
omställningsavtal för rehabilitering ska slippa en del av de sociala avgifterna,
att lönebidrag alltid prövas före sjukersättning och att arbetstagarens och
fackets/skyddsombudets medverkan i rehabiliteringsarbetet stärks.

Vi samlas idag för att protestera mot försämringarna med hopp om att vi kan
få riksdagsledamöterna att avstå från att rösta igenom ett förslag imorgon
som försämrar tryggheten för såväl den som är sjuk som den som riskerar att
bli sjuk. Tillsätt sedan en parlamentarisk utredning där också arbetsmarknadens parter är involverade.
Vi kräver en trygg, rättvis och rättssäker sjukförsäkring!
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Lördagen 30/5

Klockan
12.00–15.55

Dagordningspunkt
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Söndagen 1/6

09.00–18.07

12, 13, 11 (forts), 2 (forts),
14, 13 (forts)

Måndagen 2/6

09.00–23.35

11 (forts), 16, 2 (forts), 16 (forts),
2 (forts), 11 (forts), 17, 14 (forts),
17 (forts)

Tisdagen 3/6

09.00–16.29

11 (forts), 17 (forts), 2 (forts),
17 (forts), 18, 2 (forts), 18 (forts),
11 (forts), 18 (forts)

Onsdagen 4/6

09.00–13.09

18 (forts), 15, 19, 20, 11 (forts),
21, 18 (forts), 22, 23

Permissioner
Lördag
Hans Olsson, Byggnads, Ombud har permission t.o.m 1 juni
Ronny Wenngren, Elektrikerna, Ombud, permission 31 maj
Tommy Augustsson, IF Metall, Ombud, permission 31 maj
Söndag
Patricia Nunez, SEKO på grund av sjukdom
Gunnel Persson, Musikerna fram till klockan 16.30
Tommy Augustsson, IF Metall fram till klockan 12.00
Måndag
Göran Larsson, SEKO t.o.m. klockan 17.00
Tommy Tillgren, Handels på grund av sjukdom
Olle Ludvigsson t.o.m. klockan 18.30
Tisdag
Tommy Tillgren, Handels på grund av sjukdom
Jan Palmqvist, SEKO
Göran Olsson, SEKO, t.o.m. klockan 12.00
Onsdag
Tommy Tillgren, Handels på grund av sjukdom
Tobias Baudin, Kommunal
Rolf Lundkvist, IF Metall fr.o.m klockan 12.00
Lena Ottosson, Kommunal
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Utlåtande

Beslut

Innehåll
Del 1
1 Kongressens öppnande
Kongressens öppnande
Öppningsspel
Hälsningsanförande
Parentation
Öppningstal
2 Gästerna hälsas, gästernas tal
Wanja Lundby-Wedin
John Monks, Europeiska fackliga samorganisationen
Marita Ulvskog, partisekreterare SAP
Mona Sahlin, ordförande SAP
Sture Nordh, ordförande TCO
Jytte Guteland, ordförande SSU
Anna Ekström, ordförande Saco
Guy Ryder, generalsekreterare IFS
3 Rapport från fullmaktsgranskningskommittén
Rapport från fullmaktsgranskningskommittén
Rapport från uppropet
Deltagarförteckning

3
4
4
5
7
19
20
20
24
28
40
43
50
54
59
60
60
61

4 Antagande av dagordning
Antagande av dagordning

71

5 Antagande av arbetsordning
Antagande av arbetsordning

79

6 Val av kongressens funktionärer och utskott
Val av kongressens funktionärer och utskott

83

7 Fastställande av traktamenten och annan ekonomisk ersättning
Fastställande av traktamenten
och annan ekonomisk ersättning

87

77

82

85

8 Berättelse över Landsorganisationens verksamhet 2004–2007
89
Berättelse över Landsorganisationens verksamhet 2004–2007

88

92
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Anförande/
Inledning Motioner

9 Revisionsberättelse
Revisionsberättelse

93

10 Beslut om ansvarsfrihet
Beslut om ansvarsfrihet

95

11 Nomineringar och val
Nomineringar och val
Val av ordförande
Val av två vice ordförande, varav en avtalssekreterare
Val av åtta styrelseledamöter
Styrelsesuppleanter
Revisorer
Valberedning

97

12 Ekonomi
Ekonomi
Anförande
Avgiftskommitténs rapport
Avgiftskommitténs rapport
Motion 12.1
Lönehantering/medlemsförmåner
Riktlinjer: Medlemsförsäkringar, sid 51
första stycket om LO-paketet, första att-satsen
Motionerna 12.2–12.4
Placeringsstrategi
Motion 12.5
13 LO – Förbund i samverkan
LO – Förbund i samverkan
Anförande
LO – Förbund i samverkan
LO – Förbund i samverkan: Avsnitten Meningen med
föreningen, Förändrade förutsättningar, Vägar och
val för samverkan, sid 8–35
Stadgefrågor
LO – Förbund i samverkan: Avsnittet LOs stadgar
med Bilaga med nya LO-stadgar samt avsnittet
LOs normalstadgar för förbunden, sid 98–116
Placering av LO-kongressen
Motionerna 13.1–13.4
§ 8 Funktionärer
Motion 13.5
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Utlåtande

Beslut

94

96

98
100
102
104
104
105
107
108
116

116

117

117

118

119

120

122

123

123

124

130

130

125
126

130

131

131

131
133

134

136

136

137

Anförande/
Inledning Motioner

Rekrytering
LO – Förbund i samverkan: Avsnittet Hög organisationsgrad – men vi måste bli ännu fler, sid 38–50
Motionerna 13.6–13.17
Övergång mellan förbund och a-kassor
Motionerna 13.18–13.24
Skolinformation
Motionerna 13.25–13.32
Facklig utbildning
LO – Förbund i samverkan: Del av avsnittet
Facket på arbetsplatsen, sid 52–59
Motionerna 13.33–13.39
Ungdomsutbildning
Motionerna 13.40–13.44
Studierekrytering
Motionerna 13.45–13.47
Internationellt
Motionerna 13.48–13.49
LO-distrikten och LO-facken i kommunerna
LO – Förbund i samverkan: Del av avsnittet
Facket på arbetsplatsen, sid 59–64
Motionerna 13.50–13.55
Organisationsfrågor
LO – Förbund i samverkan: Avsnittet En demokratisk
folkrörelse som bygger på medlemmarnas engagemang,
sid 86–88
Motionerna 13.56–13.59
Information, opinion
Motionerna 13.60–13.72
LO-Tidningen
Motionerna 13.73–13.75
Avrapportering av kongressbeslut
Motion 13.76
Organisationsplan, gränsdragningsfrågor
LO – Förbund i samverkan: Del av avsnittet Starka
kollektivavtal – direktiv till organisationsutredning,
sid 74–75 samt bilagan på sid 118–123
Motionerna 13.77–13.81
Handläggning av gränstvister
Motionerna 13.82–13.84
Bemanning och Entreprenad
Motion 13.85
Samhall
Motionerna 13.86–13.87

Utlåtande

Beslut

138
138

149

154

156

159

161

162

168

171

173

177

181

183

188

190

192

194

195

196

198

199

200

204

208

209

212

215

216

225

230

232

234

236

237

237

238

239

243

246

247

248

249

250

250

252

253

254

255

173

200

209

239
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Anförande/
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Bussförare
Motionerna 13.88–13.89
14 Internationella frågor
Internationella frågor
Anförande
LO – Förbund i samverkan
LO – Förbund i samverkan: Avsnittet Fördjupad
internationell samverkan

256
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Beslut

256

257

267

267

268

269

271

272

272

275

276

276

278

279

280

282

283

284

285

286

286

287

293

294

297

259
260

267

Globalt
LO – Förbund i samverkan, sid 78–81
Riktlinjerna, sid 56–59
268
Motion 14.1
Europa
LO – Förbund i samverkan, sid 81–84
Riktlinjerna, sid 60–62
272
Folkomröstning
Motion 14.2
Val till Europaparlamentet
LO – Förbund i samverkan: Del av avsnittet Facket i samhället
och politiken – en ideologisk fackförening, sid 94–95
Motion 14.3
Social stadga
Motion 14.4
Turkiet
Motion 14.5
Europeisk återvinning
Motion 14.6
15 Facklig-politisk samverkan
Facklig-politisk samverkan
Anförande
LO – Förbund i samverkan: Del av avsnittet Facket
i samhället och politiken – en ideologisk fackförening,
sid 90–94
Motionerna 15.1–15.2 samt 15.3 tredje att-satsen

Utlåtande

289
290

293

Anförande/
Inledning Motioner

Utlåtande

Beslut

Del 2
16 Arbetsmarknad och sysselsättning
311
Arbetsmarknad och sysselsättning
Anförande
312
Ekonomisk politik
Riktlinjer: Ekonomisk politik, sid 13–14
319
Motionerna 16.1–16.2
Lönebildning och lönepolitik
Riktlinjer: Lönebildning, sid 15–16
327
Motionerna 16.3–16.5
Arbetsmarknadspolitik och a-kassa
Aktiv arbetsmarknadspolitik
Riktlinjer: Aktiv arbetsmarknadspolitik, sid 16–19
Motionerna 16.6–16.12
Förbundsgemensam a-kassa
Riktlinjerna A-kassan, sjätte att-satsen, sid 21
Motionerna 16.13–16.15
A-kassornas framtida utformning och finansiering
Riktlinjer: A-kassans andra och femte att-satserna, sid 21
Motionerna 16.16–16.21
Tak och ersättningsnivå samt återställare
Riktlinjer: A-kassan första att-satsen, sid 21
Riktlinjer: Medlemsförsäkringar, sid 51 andra att-satsen
Motionerna 16.22–16.24
A-kassan, nya riktlinjer
361
Kvalifikationsregler
Riktlinjer: A-kassan fjärde att-satsen, sid 21
Motionerna 16.25–16.31
Näringspolitik
Riktlinjer: Näringspolitik, sid 23–24 att-satserna nr 1, 4 och 5378
Motionerna 16.32–16.35
Transportpolitik
Motionerna 16.36–16.41
Konsumentfrågor
Motionerna 16.42–16.43
Ägarstyrning och pensionsfondernas placering
Riktlinjer: Ägarstyrning och pensionsfondernas
placering, sid 24–25
404
Motion 16.44
Bostadspolitik
Motionerna 16.45–16.46

312

319

322

326

327

328

331

332

335

340

341

342

344

345

350

354

355

357

360
364

365

372

377

378

383

386

388

395

398

400

402

402

404

404

405

407

409

410

INNEHÅLL

V

Anförande/
Inledning Motioner

Miljö-, klimat- och energipolitik
Riktlinjer: Miljö-, klimat- och energipolitik, sid 25–26
Motionerna 16.47–16.50
Ekonomisk brottslighet
Riktlinjer: Ekonomisk brottslighet, sid 26–27
Motionerna 16.51–16.56
17 Arbetsliv och produktivitet
Arbetsliv och produktivitet
Anförande
Svenska arbetsmarknadsmodellen
LO – Förbund i samverkan: Del av avsnittet
Starka kollektivavtal, sid 66–72
Riktlinjer: Svenska Arbetsmarknadsmodellen,
sid 31–32, Bemanningsföretag, sid 33,
Arbetskraftsmigration, sid 22–23
Motionerna 17.1–17.8
Arbetsrätt
Riktlinjer: Arbetsrätt, sid 33–34 andra och
tredje att-satserna
Motion 17.9
Anställningsskydd
Riktlinjer: Arbetsrätt, sid 33–34 första och
fjärde att-satserna
Motionerna 17.10–17.16
Förtroendemannalagen
Motionerna 17.17–17.20
Regional facklig företrädare
Motionerna 17.21–17.22
Offentlig upphandling
Riktlinjer: Generell välfärdspolitik, sid 44 sista stycket
före att-satserna och att-sats 2
LO – Förbund i samverkan, sid 81 tredje
att-satsen om ILO 94
Motionerna 17.23–17.26
Arbetstidsfrågor
Riktlinjer: Arbetstidsfrågor, sid 34–35 andra att-satsen
Motionerna 17.27–17.29
Heltid-deltid
Riktlinjer: Arbetstidsfrågor, sid 34–35 första att-satsen
Motionerna 17.30–17.33
Öppethållande
Motionerna 17.34–17.35
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445
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484
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492

493

494
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Anförande/
Inledning Motioner

Arbetsmiljö
Riktlinjer: Arbetsmiljö och Företagshälsovård, sid 35–36
Motionerna 17.36–17.41
Arbetsorganisation
Riktlinjer: Arbetsorganisation, sid 37
Motionerna 17.42–17.44
Skyddsombudsregistret
Motionerna 17.45–17.47
Skyddsglasögon
Motion 17.48
Kvinnors arbetsmiljö
Motion 17.49
Utbildningspolitik
Riktlinjer: Utbildningspolitik, sid 37–39
Vuxenutbildning
Motionerna 17.50–17.51
Gymnasieskolan/yrkesinriktad utbildning
Motionerna 17.52–17.55
Kultur
Motionerna 17.56–17.58
Diskriminering
LO – Förbund i samverkan del av avsnittet
Starka kollektivavtal, sid 72–74
Riktlinjer: Diskriminering, sid 39–40
Motionerna 17.59–17.62
18 Arbetslinjen och välfärden
Anförande
Socialförsäkringssystemet
Riktlinjer: Generell välfärdspolitik, sid 43–44
utom sista stycket före att-satserna, första
och tredje att-satserna
Motionerna 18.1–18.7
Sjukförsäkring
Motionerna 18.8–18.13
Pensioner
Riktlinjer: Pensioner, sid 47–48
Motion 18.14
Avtalsförsäkringar
Generellt
Riktlinjer: Avtalsförsäkringar, sid 50
Motionerna 18.15–18.19
TFA
Motionerna 18.20–18.28
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Avtalspension
Motionerna 18.29–18.31
Arbetsskadeförsäkring
Riktlinjer: Arbetsskadeförsäkring, sid 46-47
Motionerna 18.32–18.34
Trafikskadeförsäkringen
Riktlinjer: Trafikskadeförsäkring, sid 51–52
Motionerna 18.35–18.37
Familjepolitik
Riktlinjer: Familjepolitik, sid 48–49
Motion 18.38
Offentligfinansierad verksamhet
Motionerna 18.39–18.41
Tandvården
Riktlinjer: Tandvården, sid 49
Motionerna 18.42–18.44
Integritet
Motionerna 18.45–18.46
Skattepolitik
Riktlinjer: Skattepolitik, sid 52-53
Motionerna 18.47–18.48
Skattereduktion
Riktlinjer: A-kassan, sid 19–21 tredje att-satsen
samt texten under rubriken a-kassan
Motionerna 18.49–18.50
19 Fastställande av LO – Förbund i samverkan
Fastställande av LO – Förbund i samverkan
LO – Förbund i samverkan sidorna 8–36
(Bordlagt från punkt 13)
20 Fastställande av riktlinjer:
Fackliga strategier för fler jobb och bättre jobb
Fastställande av riktlinjer: Fackliga strategier
för fler jobb och bättre jobb
Riktlinjerna sidorna 8–9 samt inledningarna under
respektive avsnitt på sidorna 12, 30–31 och 42–43.
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21 Arvoden för revisorer
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22 Tid för nästa kongress
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23 Kongressens avslutning
LOs kulturpris 2008
Uttalanden
Lissabonfördraget
Att LO med kraft verkar för att alla förbund
arbetar mot våld i nära relationer
LO kräver kraftfulla åtgärder för att säkra
livsmedelstillgången i världen
LOs kongress säger nej till gräddfiler i vården.
LOs kongress kräver en trygg, rättvis
och rättssäker sjukförsäkring!
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IX

Tillsammans skapar vi världens bästa jobb
Jobben är en förutsättning för att människor ska kunna bygga
de liv de vill ha och förverkliga sina drömmar. LO vill ha ﬂer jobb
– men också bättre jobb.
Låga löner och dåliga villkor hör inte hemma på framtidens
arbetsmarknad. Ingen ska behöva konkurrera om jobben genom
att sänka sina krav. Arbetsmarknadens krav på ﬂexibilitet ska
inte slå sönder människors trygghet. Ingen ska behöva bli sjuk
eller dö av sitt jobb.
På framtidens arbetsmarknad ska jobben vara trygga, fria och
utvecklande. Lönerna ska vara bra, villkoren schysta och arbetsmiljön god. Alla ska ha inﬂytande över sin arbetssituation. Alla
ska ha rätt till vettig ersättning om man blir sjuk eller förlorar
jobbet och bättre möjligheter att komma tillbaka till arbetslivet.
Trygghet utvecklar både människor och samhällen.

isbn 978-91-566-2499-5

www.lo.se

