
 

 
Detta är det sista nyhetsbrevet från näringspolitiska enheten och det redovisar enbart 
gruppdiskussioner från konferensen i maj. 

 

Rapport från LOs näringspolitiska konferens på 
Rönneberga 
 
I slutet av maj genomfördes en närings-
politisk konferens på Rönneberga kursgård 
med anledning av de förändringar som 
beslutats för LOs kommande verksamhet. 
Beslutet innebär som bekant att mycket av 
det näringspolitiska arbetet prioriteras ned 
samt att den näringspolitiska enheten 
avvecklas. Ansvaret för yrkesutbildnings-
frågor och strukturfonder överförs till den 
nya Arbetslivsenheten.  

 
 
 
 

 
Konferensens syfte var att diskutera för-
bundens och distriktens möjligheter att 
själva utveckla arbetet inom detta område..  
Vid konferensen medverkade företrädare 
för Byggnads, Grafiska, IF Metall, 

Kommunal, SEKO, Skogs- och Trä, 
Transport samt LO-distrikten och LOs 
näringspolitiska enhet. Flera av distriktens 
deltagare var samtidigt aktiva i arbetet 
kring EUs strukturfonder.  
 
Inledningsvis presenterades aktuella 
trender och frågor inom näringspolitiken, 
regional- och socialfondernas arbete samt 
aktuellt inom yrkesutbildningen.  
 
Nedan redovisas konferensens grupp-
diskussioner. Observera att det alltså är 
synpunkter och förslag från deltagarna som 
återges i något redigerad form. Det innebär 
att flera olika uppfattningar och förslag kan 
redovisas inom ett visst område. Rubri-
kerna anknyter till de frågeställningar 
grupperna diskuterat. 

 

Allmänna synpunkter från konferensens gruppdiskussioner 
 
Det finns ett fortsatt stort behov av facklig 
bevakning av strukturfrågor och närings-
politik som allmänt näringsklimat, yrkes-
utbildning, regional utvecklingspolitik, 
innovations- och forskningspolitik, energi-
frågor, transporter, konkurrensfrågor och 
ekobrott.  

Det näringspolitiska programmet är en 
viktig men knappast tillräcklig samman-
hållande faktor. Det finns behov av en ”röd 
tråd” som knyter ihop det fackliga arbetet 
och som kan hållas aktuell och förnyas. 
Det behövs åtgärder som motverkar att 
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Svenskt Näringsliv får ökat spelutrymme 
och en än starkare position.    
 
I en situation med begränsade resurser 
finns samtidigt behov av att fråga sig vilka 

insatser som är särskilt viktiga för LO-
förbundens medlemmar och inom vilka 
områden vi har faktiska möjligheter att 
påverka politiken. 

 

Facket och näringspolitiken 
 
Förbundens och distriktens 
förutsättningar att arbeta med 
näringspolitik 
 
Näringspolitik i fackligt perspektiv handlar 
om att säkra inkomsttrygghet på 5-10 års 
sikt, dvs  hur agerar företaget eller kom-
munen för att utveckla verksamheten i ett 
lite längre perspektiv? För facket i allmän-
het blir det då naturligt att fokusera på 
arbetskraftsutbudet, alltså yrkesutbildning, 
kompetensutveckling, validering mm 
eftersom det är frågor man kan och 
resurserna är begränsade. Exempelvis 
forskningsfrågor eller klimatfrågor får bli 
förbundens ansvar. 
 

 
 
 
Det råder osäkerhet om förutsättningarna 
för att ge långsiktiga strukturfrågor ökat 
stöd i det fackliga arbetet. Distrikten bör 
orka med strukturfondsarbete och 
yrkesutbildning, resten blir svårare i 
fortsättningen. 
 
Det råder starkt varierande förutsättningar 
mellan förbunden men även mellan dist-
rikten när det gäller att driva närings-
politiska frågor. I många fall bärs arbetet 
upp av ”eldsjälar” med särskilt starkt 

intresse för frågorna. Förbunden måste 
bestämma vad de vill göra inom närings-
politiken. Näringspolitik inom exempelvis 
tjänstesektorn kräver ofta såväl utveck-
lings- som saneringsinsatser.    
 
Organisatoriska och politiska insatser 
 
Förbundssamverkan i näringspolitiska 
frågor är möjlig i frågor som inte är alltför 
förbundsspecifika, men riskerar samtidigt 
att bli alltför begränsad, bl a av tidsskäl. 
   
Det behövs central samordning och 
spetskompetens eftersom dessa frågor 
kräver särskild kunskap. LO får inte 
abdikera från ansvaret för detta. LOs 
faktablad (kommunblad) är uppskattade.  
 
I distrikten finns ibland problem med att 
finna forum för inflytande. Behövs också 
”bollplank” att diskutera med. Närings-
politik bör kunna bli tema på distriktens 
repskap.  
 
Distriktens strukturråd blir nu än viktigare. 
De kräver dock mycket av personligt 
engagemang. Vi behöver finna en orga-
nisation för detta som håller över en kon-
gressperiod. Det borde finnas någon form 
av central samordning för detta. 
 
För att distrikten ska kunna arbeta 
systematiskt med regional utvecklings-
politik (som de nu själva får ta hela 
ansvaret för) och driva egna frågor krävs 
ofta egen utredarkapacitet. Man bör också 
ställa krav på faktaunderlag från kommun- 
och  regionorgan.  
 
Ett ökat fackligt informations- och 
erfarenhetsutbyte kan utgöra ett stöd då 
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vissa distrikt har mer erfarenhet än andra. 
Dessutom kan samverkan med tjänste-
mannaorganisationerna utvecklas inom 
området.  
 

Överhuvudtaget behövs koncentration till 
vissa viktiga frågor. Det blir annars lätt 
stora planer som man ej orkar med. 
 
 

Näringspolitik nationellt och regionalt 
 
Arbete med nationella branschprogram 
och regionala tillväxtprogram (RTP) 
 
Det regionala arbetet försvåras av att det 
centrala arbetet bantas. Det facklig-
politiska arbetet skiftar i styrka och för att 
hävda detta behövs även central sam-
verkan. På en del håll fungerar det bra 
endast ”vart 4:e år”.  
 
Medverkan i RTP är ofta beroende av det 
facklig-politiska arbetet. Det finns starka 
skäl för facket att arbeta med RTP, men det 
blir lätt ”ensamarbete”. 
 
Branschprogram bör vara en fråga för 
partssamverkan på nationell nivå, kanske 
knutet till avtalsrörelsen. Partssamverkan 
kan underlätta finansieringen av arbetet. 
Samverkan behövs med arbetet inom 
arbetsmarknadspolitik och omställnings-
avtalen. 
 

 
 
 
Det går att förena nationella och regionala 
perspektiv inom olika sakområden. Det är 
dock lättare om LO samordnar. Nu blir det 

förbundens sak. Det kräver arenor för 
informations- och erfarenhetsutbyte. 
Tillgång till expertkompetens är önskvärd. 
 
Bevakningen av EU-frågor behöver 
utvecklas regionalt. Regionens näringsliv 
behöver bedömas utifrån ett EU- och 
globalt perspektiv. 
 
En viktig sakfråga att utveckla gäller 
arbetet med  bemanningsbranschen. 
 
Yrkesutbildningens infrastruktur 
 
Vi behöver bättre kommunsamverkan för 
att lösa yrkesutbildningen och nå bättre 
fördelning mellan kommunerna. Teknik-
collage bör prövas inom fler branscher. 
KY-utbildningar viktigt eftersom de leder 
till jobb. 
 
Insatser behöver också utvecklas för byte 
av yrken via validering, bättre ekonomiskt 
stöd, distansutbildning och andra omställ-
ningsåtgärder. Frågan om kompetens-
konton bör tas upp igen. (LO har dock 
förklarat att detta ej är aktuellt). Validering 
bör användas mellan branscher, regioner 
och länder. Kanske europass som 
yrkesbevis? 
 
Regionkommuner 
 
Det finns en facklig osäkerhet inför region-
kommunreformen även om LO sagt ja. Vi 
behöver säkert veta att den blir av för att 
kunna inleda en anpassning och omorga-
nisation. Viss facklig erfarenhet från arbete 
i stora regioner finns genom de sk NUTS-
regionerna inom strukturfondsarbetet. 
 
Frågor kring Sveriges regionala indelning 
är komplexa och kopplade till många olika 
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intressen. Vi behöver fundera över behovet 
av tydligare facklig storstads- och 
glesbygdspolitik. Vi bör kunna se starka 
städer som utvecklingsmotorer för hela 

regioner, i synnerhet om regionkommun-
reformen förverkligas..  
 

 
Regionalfond, socialfond och arbetet i struktufondspartnerskapen 
 
Kan facket driva egna projekt inom ramen 
för EUs strukturfondser? Hindren idag för 
fackliga initiativ är flera, bl a okunskap, 
komplicerade ansökningsförfaranden, 
myndighetsstrukturen, ointresse från 
förbunden, små möjligheten till egenfin-
ansiering och brist på definition av stora 
ansökningar. 
 
För att facket ska vara projektägare krävs 
att någon som LO agerar bank då man får 
ligga ute med stora summor. (LO anser 
dock att detta kan lösas via förbunden, 
distrikten eller lokalt). Man måste inse att 
facket inte ska ”tjäna pengar” på projekten. 
I första hand bör det finnas kompetens på 
distrikten i dessa frågor. I andra hand kan 
man nyttja experter hos olika regionorgan.  
 

 
 
Förbunden bör kunna driva egna projekt, 
eller åtminstone ta mer ansvar för 
information och kunskapsspridning. Det 

blir nu viktigt att LOs fortsatta arbete får 
förbunden att agera i strukturfondsarbetet.. 
 
Egna fackliga projekt är dock ej avgörande 
fråga. Viktigast att man vet vad man vill 
och förmår att kommunicera detta med 
arbetsgivaren och tjänstemännen så att 
partnerskapen gör tydliga prioriteringar 
syftande till verklig kompetensutveckling. 
Det var ofta mer fokus kring detta i mål 4-
arbetet.  
 
Det behövs extern finansiering. Projekten 
utgör ofta viktiga samhällsinsatser som 
motiverar samhällsstöd. En möjlighet är att 
arbeta med mindre förprojekt som följs 
upp av större projekt senare. Åtminstone 
inom socialfonden finns medel för 
förprojektering. 
 
Vi bör nyttja ABF och Folkhögskolor som 
stöd och motorer i arbetet, vilket dock 
kräver att ABF utvecklar kunskap inom 
området. Vi bör också utveckla samverkan 
mellan strukturfondsprojekt och omställ-
ningsförsäkringen

. 


