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Motionsbehandling 
 
Motionerna 1 – 4 
 
Motion 1 - Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA 

Svenska Byggnadsarbetareförbundet 
 
Det är orimligt att det ska finnas en självrisk i arbetsskadeförsäkringen. Har en skada skett på 
jobbet ska den fullt ut kompenseras av arbetsgivaren. Jämför man med skadeståndsrättsliga 
regler så ska den skadelidande lämnas skadeslös, vilket man inte gör i TFA försäkringen. 
 
att LO verkar för att självrisken ska vara 0 kronor för den enskilde vid olycksfall. 
 
Motion 2 – Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA 

Svenska Byggnadsarbetareförbundet 
 
Det är orimligt att det ska finnas en självrisk i arbetsskadeförsäkringen. Har en skada skett på 
jobbet ska den fullt ut kompenseras av arbetsgivaren. Jämför man med skadeståndsrättsliga 
regler så ska den skadelidande lämnas skadeslös, vilket man inte gör i TFA försäkringen. 
 
att LO verkar för att inkomstförlust kortare än 14 dagar ersätts av TFA. 
 
Motion 3 – Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA 

Svenska Byggnadsarbetareförbundet 
 
Det är orimligt att det ska finnas en inkomstförlust i försäkringen under akut tid. En grundre-
gel är att den skadade ska bli fullt ut kompenserad för inkomstförluster och kostnader. 
 
att  LO verkar för att kompensationen för inkomstförlusten under 7,5 prisbasbelopp blir 

100%. 
 
Motion 4 - Försäkringar 

Svenska Byggnadsarbetareförbundet 
 
att LO verkar för att en översyn av villkoren i TFA genomförs. 
 
 
Utlåtande Motionerna 1 – 4 
 
Motion 1 

att LO verkar för att självrisken ska vara 0 kronor för den enskilde vid olycksfall. 

 
Motion 2 

att LO verkar för att inkomstförlust kortare än 14 dagar ersätts av TFA. 

 
Motion 3 

att  LO verkar för att kompensationen för inkomstförlusten under 7,5 prisbasbelopp blir 100 

%. 

 
Motion 4 
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att LO verkar för att en översyn av villkoren i TFA genomförs. 

 
LO och dess motpart Svenskt Näringsliv och även AFA försäkring gör löpande översyn av 
villkoren med hänsyn till förändring i lagar och socialförsäkringar så att överenskomna villkor 
överensstämmer med dessa. 
 
I nuvarande villkor med Svenskt Näringsliv finns det bestämmelser om att ersättning lämnas 
för arbetsolycksfall efter 14 dagar om skadan beror på arbetsolycksfall och man fortfarande är 
arbetsoförmögen. Ersättning lämnas då från dag ett och ersättning lämnas fullt ut för inkomst-
förlust över 7,5 prisbasbelopp. Det finns även bestämmelse om att kostnadsersättningar måste 
överstiga 500 kr och att belopp under 100 kr inte utbetalas. 
 
Att förändra och utveckla TFA är en viktigt fråga för LO och dess medlemsförbund så att det 
finns en arbetsolycksfallsförsäkring som ger full ersättning. Arbetstagare ska inte tvingas till 
inkomstförlust eller kostnad vid ett arbetsolycksfall där man är arbetsoförmögen en kortare 
eller längre period. Detta var en prioriterad fråga i senaste avtalsrörelsen men vi nådde inte 
ända fram i de samordnade förbundsförhandlingarna. 
 
Då det finns ett överskott i försäkringen har LO vid de årliga premieförhandlingar försökt 
förhandla om förändringar i villkorstexterna med Svenskt näringsliv men inte nått framgång. 
 
Med anledning av ovanstående  
 
Förslag till beslut: 

 

att föreslå representantskapet överlämna motionerna 1 – 4 till avtalsrådet för beaktande i 
kommande avtalsrörelse samt 

 
att motionerna 1 – 4 därmed anses besvarade. 
 
 
Motion 5 - Avtalspension 
Svenska Byggnadsarbetareförbundet 

 

Vår tjänstepension betalas in en gång per år. Det är en bättre sparform att få premien inbe-

tald månadsvis. Tjänstemännen har den lösningen, men inte våra medlemmar, vilket resulte-

rar i sämre pensioner i slutänden. 

 

att LO verkar för att arbetsgivaren betalar in premien till avtalspensionen månadsvis. 

 
 
Utlåtande  
 
Motion 5 

att LO verkar för att arbetsgivaren betalar in premien till avtalspensionen månadsvis. 

 
Det finns flera fördelar med att få avtalspensionen inbetald och överförd till pensionsförvalta-
ren varje månad. Den som har oregelbunden inkomst, på så sätt att lönen varierar kraftigt från 
en månad till en annan, kan med ett sådant system få tillgodoräkna sig den högre premien 
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över pensionstaket en viss månad. Med dagen system är det först då hela den samlade årsin-
komsten når över taket som den högre premien beräknas. 
 
Även i de fall då en person byter arbetsgivare under året uppstår problem med dagens system. 
Även om inkomsten hos vardera arbetsgivaren på ett helår skulle nå upp över taket, och då ge 
möjlighet till den högre premien, så redovisas de båda årsinkomsterna separat vid ett arbetsgi-
varbyte. Det innebär att personen inte når upp över taket hos någon av arbetsgivarna. Om må-
nadsinbetalning infördes skulle detta vara löst. 
 
LOs styrelse delar därför motionärens uppfattning helt. Redan vid LO-kongressen 2008 bi-
fölls motioner med krav på månadsvis inbetalning av premien till avtalspensionen. Sedan 
kongressen har LO gjort följande: 
 

• I LOs samordnade krav inför avtalsrörelsen 2010 fanns frågan om månadsvis inbetal-
ning till avtalspensionen med. Vi nådde ingen framgång i de samordnade förbundsför-
handlingarna. 

 
• I det just nu pågående arbetet med att mejsla ut vad som ska vara LOs samordnade 

krav inför avtalsrörelsen 2012 så finns frågan om månadsvis inbetalning till avtalspen-
sionen åter med. LOs förbund har därigenom ett gemensamt ansvar för hur dessa krav 
prioriteras. 

 
Förslag till beslut: 

 
att föreslå representantskapet överlämna motion 5 till avtalsrådet för beaktande i kommande 

avtalsrörelse samt 
 
att motion 5 därmed anses besvarad. 
 
 


