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Ett år med många framgångar

   det fackliga arbetet har alltid 
 medlemmen och arbetsplatsen i centrum,
  samtidigt som vi genom tvärfackligt 

   arbete ökar den gemensamma kraften i 
viktiga frågor. Facklig styrka bygger på att hålla 
ihop även över gränserna, att bygga allianser med 
fackliga organisationer i andra länder. På europeisk 
nivå fattas beslut som direkt berör medlemmarna 
i LO-förbunden. Globalt är det fackliga arbetet 
inriktat på kampen för mänskliga rättigheter i 
arbetslivet för att säkra en social utveckling i hela 
världen. Den gemensamma solidariteten känner 
inga gränser och därför jobbar vi tillsammans både 
här hemma, i Europa och i övriga världen. Det 
gemensamma gränsöverskridande fackliga arbetet 
förändrar verkligheten för alla löntagare.

kravet på att vara en arena för gemensamt 
agerande har starkt präglat verksamhetsåret 2004. 
Vi har visat att vi kan nå större framgång när för-
bunden väljer att jobba tillsammans i LO. Det blev 
särskilt tydligt under 2004 års avtalsrörelse med 
en bra process inför fastställandet av de gemen-
samma kraven. Resultatet blev en samordning som 
var starkare än på mycket länge. Trots den höga 
arbetslösheten har vi lyckats få avtal som kommer 
innebära att medlemmarna får ökade reallöner. 
Avtalen ger mest till dem som tjänar minst och 
dessutom förbättras reglerna om arbetsmiljö och 
rehabilitering. Till det ska läggas det omställnings-
avtal som LO och Svenskt Näringsliv tecknade i 
inledningen av avtalsrörelsen. Förbunden mar-
kerade tydligt att det var en förutsättning för att 
löneförhandlingarna skulle komma igång på allvar.

Kollektivavtalet är vårt fackliga löfte till var-
andra. Som enad fackföreningsrörelse kommer vi 
aldrig att acceptera attackerna mot våra avtal. Det 
har visat sig på olika sätt under året. Det blir inga 
starka avtal om det inte är många som värnar avta-
lets regler på tiotusentals arbetsplatser. Inte minst 
mot den bakgrunden har den fackliga utbild-
ningen en avgörande betydelse för styrkan i den 
fackliga verksamheten. Under 2003 ökade antalet 
deltagare i fackliga studier kraftigt och ökningen 
fortsatte under 2004. Det är viktigt att ha fortsatt 
hög nivå och helst få ännu fler att delta i facklig 
utbildning under kommande år.

Under 2004 avslutades förbundens gemensam-
ma projekt Ordning och reda på arbetsmarknaden. 
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Projektets uppgift var att bidra till en debatt om 
arbetsmarknadens regelverk med krav på trygghet 
och likabehandling av löntagare. Resultatet blev 
att LOs styrelse enades om ett antal krav som fick 
stöd av en majoritet i riksdagen. Dessa frågor fort-
sätter att vara högt prioriterade tillsammans med 
andra frågor som rör ekonomisk brottslighet. 

 Det arbetet hade stor betydelse under andra 
halvan av året då utländska företags verksamhet i 
Sverige debatterades flitigt. Det fall som kom att 
uppmärksammas mer än andra var ett skolbygge i 
Vaxholm, där ett lettiskt byggnadsföretag vägrade 
teckna ett hängavtal med Byggnadsarbetare-
förbundet. Situationen blev snabbt principiell. 
Byggnads varslade om stridsåtgärder för att hävda 
svenska kollektivavtal och åtta förbund varslade 
senare om sympatiåtgärder med blockad mot all 
verksamhet hos företaget. Det fick till följd att 
LO och Svenskt Näringsliv kom överens om att 
försöka hitta en lösning i form av en ramöve-
renskommelse om hur svenska kollektivavtal kan 
tillämpas på utländska företag som är verksamma i 
Sverige under en begränsad tid. 

att facklig styrka bygger på att hålla ihop 
även över gränserna visade sig tydligt när den 
fria fackföreningsinternationalen FFI höll sin 
kongress i Japan. Kongressen beslöt att bilda en 
ny global facklig organisation genom en samman-
slagning av FFI, World Confederation of Labour 
och andra demokratiska fackliga organisationer. 
Arbetet i de fria fackföreningarna i hela världen 
är direkt kopplat till de hot som den internatio-
naliserade konkurrensen utgör mot arbetarnas 
fackliga och demokratiska rättigheter. Kongressen 
blev historisk när Sharan Burrows, ordförande i 
Australiens LO, blev första kvinna som valdes till 
FFIs ordförande. Under året samlades vi till LOs 
25:e ordinarie kongress som blev avstamp för en 

intensifierad kamp mot arbetslöshet och utanför-
skap. Kongressen krävde krafttag från regeringen 
för att vi ska få ett arbetsliv för alla; ett arbetsliv 
som låter människor bidra efter förmåga och som 
inte stänger människor ute. Vi ska ta kampen mot 
arbetslösheten och också kämpa för alla dem som 
står utanför på grund av nedsatt arbetsförmåga. 
Kongressen var mycket kritisk mot att myndighe-
ter brister i samarbete och tillåter att människor 
hamnar mellan stolarna och lämnas utan ersätt-
ning när de bedöms vara för sjuka för att få a-kas-
seersättning och för friska för att få sjukpenning.  

Kongressen sa också tydligt ifrån om dagens 
tandvårdsförsäkring. Tandhälsan har blivit en 
klassfråga och tandvårdsförsäkringen bör därför 
likställas med sjukförsäkringen. 

los roll har starkt förändrats under de 
senaste årtiondena, både i förhållande till med-
lemsförbunden och i förhållande till omvärlden. 
Kongressen beslutade att LOs framtida uppdrag, 
konstitution, stadgar och funktionssätt ska ses över. 
Utredningen ska vara klar till nästa kongress, 2008. 

Kongressen prövade nya mötesformer med ut-
skottsarbeten kring strategidokumenten Riktlinjer 
för internationellt fackligt arbete och Fackliga strate-
gier för bättre byten. Ombuden visade en stark vilja 
att hitta och ta ansvar för en gemensam strategi. 
Därför kunde vi avsluta kongressen med att anta 
strategidokumenten med de ståndpunkter som vi 
tycker att det är värt att slåss för. 

Fem kärnområden för det fackliga arbetet for-
mulerades; arbete för alla – en rättighet och ett 
ansvar, ökade och rättvisa löner, jämlik och 
jämställd fördelning, generell och soli- 
darisk välfärd och goda och utvecklande 
arbeten.
                                            Wanja Lundby-Wedin
                                                 LOs ordförande
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LOs mål och verksamhet 2004

LOs styrelse antar varje år en verksamhetsplan över vilka områden LO  
ska prioritera i sin verksamhet. För år 2004 prioriterades fem områden.

– Arbete åt alla
– Ökade reallöner
– Rättvis fördelning
– Utvecklande arbeten
– En starkare facklig organisation
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Arbetsmarknadspolitik

För LO är arbetsmarknadspolitiken en central 
och viktig del av den ekonomiska politiken. Full 
sysselsättning står överst på dagordningen. Hur 
arbetsmarknaden fungerar är avgörande. Med fler 
som jobbar ökar tillväxten, välfärden stärks och 
därmed rättvisan och jämställdheten.

LO har under 2004 fört en bred intern dialog 
med förbunden där strategier och strukturer för 
det fortsatta fackliga arbetet bearbetats och tagit 
form. De av kongressen 2004 tagna besluten vad 
rör arbetsmarknad och sysselsättning är hörnste-
narna i framtagande av detta arbete.

LO har också fört en bred dialog med berörda 
aktörer och beslutande organ på arbetsmark-
naden för att stärka det fackliga inflytandet på 
arbetsmarknaden. LO har även medverkat på flera 
regionala konferenser där sysselsättning, arbets-
marknad och regionalpolitik varit temat. LO har 
i sina kontakter med AMS arbetat för att få dem 
att ta ett bredare och mer övergripande ansvar 
för sysselsättningen. Ingen ska behöva lämna sin 
arbetsplats utan aktiva åtgärder eller ett nytt jobb. 
AMS måste också arbeta med att skapa möjlighe-
ter till sysselsättning för grupper som har svårt att 
hitta ett vanligt jobb. 

LO har även aktivt deltagit i Sveriges genom-
förande av EUs sysselsättningsstrategi. Arbets-

marknadens parter har en central roll vid genom-
förandet av EU-direktiv och riktlinjer genom 
att finna lösningar för hur frågorna ska regleras i 
kollektivavtal. 

A-kassan

När det gäller a-kassan har arbetet inriktats på att 
göra det lättare att komma in i a-kassan och höja 
taket i a-kasseersättningen. En stark facklig a-
kassa är viktig för a-kassans legitimitet och för att 
människor ska kunna känna trygghet. LO arbetar 
för att taket i a-kassan ska höjas och indexregleras 
så att minst 70 procent av löntagarna får 80 pro-
cent av lönen i ersättning från a-kassan. 

Omställningsstödet 

I februari 2004 kom LO och Svenskt Näringsliv 
överens om att inrätta en avgiftsbestämd omställ-
ningsförsäkring, som gäller vid uppsägning på 
grund av arbetsbrist. Denna innefattar två delar; 
dels ett omställningsstöd, dels en ny AGB-för-
säkring. Avtalet är tänkt att underlätta omställ-
ningsproblem som uppstår både för anställda och 
företag när arbetsbrist uppkommer. 

Omställningsstödet innebär att privatanställda 
LO-medlemmar får liknande förmåner som tjäns-
temän och statligt anställda. Avsikten är att ge ett 
individuellt anpassat stöd till att hitta nytt jobb 
genom till exempel omskolning eller utbildning. 
Omställningsstödet hanteras av Kollektivavtals-
stiftelsen Trygghetsfonden, TSL.

Arbete åt alla  
– minska den öppna arbetslösheten

Hassan Bouzi arbetar som taxichaufför och är  
medlem i Svenska Transportarbetareförbundet.
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Omställningsstödet började gälla den 1 sep-
tember 2004. Under året har cirka 40 konferenser 
hållits runt om i Sverige med cirka 1 000 förtro-
endevalda deltagare för att sprida kunskap om 
omställningsstödet. LO har också producerat en 
folder som kortfattat beskriver vad omställnings-
stödet är och hur det går till att söka. 

LO har sedan avtalet skrevs under deltagit i 
uppbyggnaden av trygghetsfondens kansli samt 
varit med och slutit avtal med leverantörer av 
omställningsprogram.

Tillväxtfrågor

LO deltog i tre olika arbetsgrupper rörande till-
växt genom samverkan, ekologiskt hållbar tillväxt 
och regional tillväxt inför SAPs tillväxtkongress. 
LO har vidare medverkat på ett 30-tal seminarier 
och debatter samt fått utrymme i massmedier 
med artiklar och framträdanden i samband med 
debatten om tillväxtfrågorna. Medverkan har 
också skett i två skrifter om tillväxtfrågor utgivna 
av Kommun- och Landstingsförbundet respektive 
Vinnova/NUTEK/ISA. 

LO har på olika sätt medverkat i regeringens 
Tillväxtdelegation bland annat genom en regional 
facklig arbetsgrupp och en projektledare som an-
ställts med stöd av Tillväxtdelegationen och Mål 3. 
Medverkan har också skett i Inlandsdelegationens 
arbete.

Ett intensivt påverkansarbete har pågått inför 
regeringens arbete med finansiering av innovatio-
ner i tidiga skeden, så kallad såddfinansiering.

LO har initierat diskussioner om samgående/
samverkan mellan Norrlandsfonden och Almi i de 
fem Norrlandslänen. En arbetsgrupp har bildats 
mellan LO, SEKO, Metall och Industrifacket kring 
försvarsmaterielfrågor.

Strukturfonderna

LO har haft ordförandeskapet i Svenska ESF-rå-
dets arbetsutskott för Mål 3. Svenska ESF-rådet är 
den statliga myndighet som förvaltar och infor-
merar om Europeiska socialfondens program i 
Sverige. Arbetet har präglats av ett stort antal mö-
ten för att omstrukturera rådets verksamhet, men 
parterna har trots detta inte återfått förtroendet 
för verksamheten.

Arbetet med att stödja uppbyggnaden av fack-
liga strukturråd i LO-distrikten har fortsatt. Olika 
samverkansprojekt har också ägt rum, bland annat 
den ovan nämnda arbetsgruppen för Tillväxtdele-
gationen, en arbetsgrupp för Mälardalens utveck-
ling och en arbetsgrupp för samgående mellan 
distrikten i Blekinge, Kalmar och Kronoberg.
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Energipolitik

LO driver tillsammans med några förbund Ener-
giarbetsgruppen, som under året arbetat med 
problemen på elmarknaden samt kärnkraftsav-
vecklingen. Ett dussintal remisser har besvarats 
kring miljö- och energifrågorna. 

Forskning och utveckling – FoU

LO har på flera sätt arbetat för att påverka re-
geringens FoU-proposition, bland annat genom 
uppvaktningar och debattartiklar. LO har samar-
betat med bland andra Svenskt Näringsliv i denna 
fråga samt medverkat i Teknisk Framsyn. Särskild 
tonvikt har lagts vid behovet av stärkt arbets-
livsforskning. LO har satt igång ett arbete kring 
Arbetsplatsens innovationssystem, som syftar till att 
dels stimulera innovations- och utvecklingsarbete 
i arbetslivet och dels få till stånd forskning kring 
dessa frågor genom VINNOVA.

Färg, form och estetik

Året har också präglats av förberedelser inför 
Designåret 2005, bland annat genom medverkan i 
Näringsdepartementets Designårsgrupp. Arbetet 
med Färg, form och estetik-gruppen har fortsatt. 
Ett gemensamt seminarium om barns utemiljö 
med riksdagens bostadsutskott och ett semina-
rium tillsammans med Sveriges Arkitekter om 
arkitektur, barn och boende har genomförts. När 
det gäller frågan om barn och boende har också en 
rapport och flera debattartiklar skrivits.

Ekonomiska utsikter 2004

I Ekonomiska utsikter – våren 2004 väntades en 
BNP-tillväxt på knappt 2,5 procent för åren 2004 
och 2005. Det bedömdes vara en för svag tillväxt 
för att dra igång sysselsättningen och arbetslös-
heten väntades därför bli hög båda åren. Stark 
produktivitetsutveckling och lägre löneöknings-
takt jämfört med tidigare år bedömdes hålla nere 
inflationen.

Riksbanken sänkte styrräntan till 2 procent, 
men det bedömdes inte räcka till för att få till 
stånd en nedgång av arbetslösheten. Som komp-
lement till penningpolitiken ansågs därför finans-
politiska åtgärder vara nödvändiga för att lyfta 
efterfrågan i ekonomin. Därför föreslog LO-
ekonomerna ett genomförande av fjärde steget i 
kompensationen för egenavgifterna samt införan-
det av ett så kallat. ROT-avdrag. Vidare föreslogs 
sysselsättningsstöd till kommunerna och en ökad 
andel aktiva insatser i arbetsmarknadspolitiken.

I Ekonomiska utsikter – våren 2004 diskuterades 
också förnyelsen av EUs ekonomiska politik.

I Ekonomiska utsikter – hösten 2004 reviderades 
prognosen för BNP-tillväxten år 2004 upp kraftigt, 
framför allt beroende på en mycket stark utveck-
ling av nettoexporten. Trots god tillväxt bedömdes 
sysselsättningen minska, arbetslösheten bli hög 
och inflationen låg. 

Farhågor för att den snabba tillväxten skulle 
leda till överhettning bedömdes som grundlösa. 
Det stora orosmolnet ansågs vara den höga arbets-
lösheten, inte inflationen. Mot den bakgrunden 
förordades fortsatt expansiv penningpolitik och 
det ansågs finnas utrymme för de stimulansåtgär-
der som aviserades i höstens budget. Åtgärderna 
överensstämde i stora drag med dem som föresla-
gits i vårens Ekonomiska utsikter. 
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I Ekonomiska utsikter – hösten 2004 diskutera-
des också rollfördelningen mellan penning- och 
finanspolitiken när det gäller att stabilisera 
ekonomin. För att göra finanspolitikens roll i 
stabiliseringspolitiken tydlig och effektiv föreslogs 
att den inordnas i ett regelverk. Vidare diskute-
rades arbetsmarknadspolitikens inriktning och 
kostnadsläget i svensk ekonomi. En inriktning 
på arbetsmarknadspolitiken med ett efter hand 
ökande inslag av strukturellt verkande åtgärder 
förordades. En sådan åtgärd är att med hjälp av 
sysselsättningssubventioner få även de i arbete 
som av något skäl, tillfälligt eller permanent, har 
låg produktivitet. 

Utbildningsfrågor  

LOs arbete med validering går ut på att hitta me-
toder för att beskriva och dokumentera förbunds-
medlemmarnas faktiska kompetens, det vill säga 
de kunskaper individerna tillskansat sig utanför 
det formella skolväsendet. Syftet är att stärka 
medlemmarnas ställning på arbetsmarknaden.

Valideringsarbetet har fortsatt under året i 
projektsamverkan med Skolverket och AMS. 

LO har också samarbetat med TCO, Metall och 
Lunds Universitet kring validering av förtroende-
valda. Syftet där har varit att beskriva den reella 
kompetens som individen fått till följd av förtro-
endeuppdraget. LO är representerat i styrelsen för 
statens Valideringsdelegation.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildnings- och folkbildningsfrågor har va-
rit aktuella under året. Flera remisser har besvarats 
där remissvaret på Statens utvärdering av folkbild-
ningen (SOU 2004:30) var det mest omfattande. 
LO har aktivt deltagit i utvecklingen av rekryte-
ringsbidragets användning för att det ska kunna 
omfatta fler deltagare. Samverkan har genomförts 
med Centrum för Flexibelt Lärande (CFL), Ut-
bildningsdepartementet samt Utbildningsradion 
(UR) kring både nationella och europeiska vuxen-
utbildningsfrågor. 

När det gäller eftergymnasial utbildning har 
LO genomfört en inventering av branschorganisa-
tionernas behov samt medverkat vid en nationell 
konferens för kommunala påbyggnadsutbildning-
ar. LOs representanter i högskolestyrelser har haft 
två träffar under året för erfarenhetsutbyte.
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Ordning och reda

I juni 2003 i samband med LOs yttrande över Berit 
Rolléns utredning, EUs utvidgning och arbetskraf-
tens rörlighet, beslutade arbetsutskottet att tillsätta 
projektet Ordning och reda på arbetsmarknaden.  
Projektets uppgift var att följa konsekvenserna 
för svenska löntagare till följd av utvidgningen av 
EUs gemensamma arbetsmarknad första maj 2004. 
Projektet arbetade intensivt under drygt ett år. 

Inom projektet har LOs kansli tillsammans 
med LOs medlemsförbund bedrivit dels ett för-
bundsgemensamt internfackligt kollektivavtals-
utvecklande arbete, dels ett utåtriktat opinions-
bildande arbete. Projektet leddes av en styrgrupp 
där LO-förbunden var representerade. Därutöver 
fanns två arbetsgrupper med förbundsrepresen-
tanter – Myndighetsgruppen och Insatsgruppen. 
Styrgruppen hade en rad överläggningar med 
tjänstemän och politiker vid departement och 
riksdag. 

Projektet medverkade också vid cirka 30 lokala 
fackliga sammankomster, interna och offentliga 
seminarier och debatter. Vidare utbildades cirka 
40 handledare och 600 förtroendevalda i hur man 
ska agera när problem uppstår på en arbetsplats 
samt i konsten att samverka med myndigheterna i 
dessa frågor.  

Arbetet inom Myndighetsgruppen resulterade 
bland annat i en rapport med analys och politik-
förslag rörande ett flertal myndigheters uppdrag 
och arbete. Seminarier om myndigheternas roll 
anordnades också. Arbetet inom Insatsgruppen 
resulterade bland annat i en facklig handbok som 
syftar till att stärka fackliga ombudsmän och 
förtroendevalda i arbetet med att utveckla kollek-
tivavtalen.   

Det fanns, när projektet avslutades, en majori-
tet i riksdagen för de sex punkter som LOs styrelse 
ställde upp i samband med yttrandet över Rolléns 
utredning. Punkterna gällde huvudentreprenörers 
skyldighet att ansvara för underentreprenörernas 
inbetalning av preliminärskatter och arbetsgivarav-
gifter, auktorisation av bemanningsföretag, skärpta 
krav för F-skatt, stärkta fackliga möjligheter att 
bevaka att ingångna avtal hålls, sociala krav vid of-
fentlig upphandling och vissa övergångsregler. 

Projektet Ordning och reda på arbetsmarknaden 
har inneburit en samordning mellan LOs olika 
förbund i centrala frågor när det gäller förstärk-
ning av arbetsrätten och inte minst för framtida 
försvar och utveckling av kollektivavtalen. Det har 
bidragit till att utforma en uthållig LO-linje som 
hävdar löntagarnas intressen oavsett etnicitet eller 
hemland.

Det parlamentariska stödet för LOs förslag 
är också av stor vikt i arbetet mot ekonomisk 
brottslighet. LOs arbete mot ekobrott infogades 
i projektet Ordning och reda på arbetsmarknaden. 

Maria Berglöf arbetar som undersköterska och är 
medlem i Svenska Kommunalarbetareförbundet.

Ökade reallöner –  
rättvisa och jämställda löner och arbetsvillkor
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Under hösten har ekobrottsprojektet återigen 
aktiverats och kommer att fortsätta under 2005.

Avtal 2004

Under våren 2004 omförhandlade medlemsför-
bunden samtliga kollektivavtal, med några viktiga 
undantag. Hösten 2003 hade LOs representant-
skap fastställt de gemensamma kraven. Kravet på 
löneökningar var 650 kronor per månad. De flesta 
uppgörelser slutade på cirka 500 kronor per månad 
vilket innebär ett utfall på knappt 80 procent. Den 
raka krontalslinjen som tillämpades i flertalet avtal 
innebär löneökningar på mellan 2,5 procent till 
drygt 3 procent inom lågavlönade avtalsområden.

Trots arbetsgivarnas aggressiva krav på mer 
”flexibla lösningar” i avtalen kunde förbunden väl 
försvara kollektivavtalens regler om inflytande 
och anställningsvillkor.

I slutet av 2003 enades förbunden om att ställa 
kravet om en ny omställningsförsäkring högst. Be-
slutet blev att inget förbund skulle träffa avtal om 
löner och allmänna villkor innan ett avtal om en 
ny omställningsförsäkring var klart. Strategin blev 
framgångsrik och efter intensiva överläggningar 
mellan LO och Svenskt Näringsliv kunde ett ram-
avtal om en ny omställningsförsäkring träffas på 
det nya året. Ramavtalet infördes sedan successivt 
under våren i samtliga kollektivavtal som omfat-
tades av ramavtalet.

I avtalsrörelsen var frågan om arbetsmiljön 
central för förbunden. I flertalet av de nya avtalen 
infördes förbättrade skrivningar om samverkan, 
arbetsgivarens skyldigheter och de lokala parternas 
ansvar för samverkan inom arbetsmiljöområdet.

Särskilt starka var kraven inom byggsektorn. 
Elektrikerförbundet hade redan året innan hårt 
drivit kraven på att ”stoppa pressade byggtider”. I 
samverkan med LO infördes i Elektrikerförbun-

dets installationsavtal en kvalitativt helt ny regle-
ring som innebär att en arbetsgivare är skyldig att 
åtgärda ett inspektionsbeslut från arbetsmiljöver-
ket. Försummelse från arbetsgivarens sida innebär 
då ett brott mot kollektivavtalet.

Under början av hösten utvärderade LO sam-
ordningen genom att intervjua förbundens avtals-
sekreterare. Intervjuerna finns sammanställda i en 
intern rapport.

Utländska företag i Sverige

Under andra halvan av året kom arbetet att till 
stor del handla om utländska företags verksamhet 
i Sverige. Två fall kom att uppmärksammas mer än 
andra. 

Det första gällde det lettiska byggnadsföretaget 
Laval un Partneri som vägrade teckna ett hängav-
tal med Byggnadsarbetareförbundet. Situationen 
blev snabbt principiell. Byggnads varslade om 
stridsåtgärder och åtta förbund varslade senare om 
sympatiåtgärder med blockad mot all verksamhet 
hos Laval un Partneri.

Företaget har brutit avtalet med Vaxholms 
kommun och lämnat arbetsplatsen. Den grundläg-
gande tvisten kommer dock att behandlas både av 
Arbetsdomstolen och EU-kommissionen under 
2005.

Det andra gällde ett lettiskt bemanningsföretag 
som hyrde ut arbetskraft till ett verkstadsföretag. 
Här var situationen annorlunda. Företaget sökte 
och beviljades medlemskap i Teknikföretagen och 
tillämpade därefter Teknikavtalet och då särskilt 
dess minimilöner för all personal. Metall hävdar 
att avtalet inte är tillämpligt på denna verksamhet 
och att företaget dessutom tillämpar avtalet på ett 
felaktigt sätt. 

Under vintern skärptes situationen då även 
Energiarbetsgivarna tog in ett polskt utländskt 
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företag som medlemmar och tillämpade kraft-
verksavtalet. Elektrikerförbundet varslade om 
blockadåtgärder. Efter en viss tid enades parterna 
om att LO och Svenskt Näringsliv under första 
halvåret 2005 skulle söka finna en lösning i form 
av ett ramavtal som ska behandla frågan om hur 
riksavtalen kan tillämpas på utländska företag 
verksamma i Sverige under en begränsad tid.

Bemanningsavtalet 

Bemanningsavtalet är de sexton LO-förbundens 
likalydande kollektivavtal för anställda i beman-
ningsföretag där LO har en samordnande uppgift 
och funktion. Avtalet tecknades för första gången 
år 2000 och har sedan dess omförhandlats vid två 
tillfällen. Omförhandlingarna under 2004 ledde 
bland annat till att möjligheterna för arbetsgiva-
ren att anställa personal på deltid begränsades. 
Numera är huvudregeln i avtalet att anställning i 
bemanningsföretag är på heltid. Detta är en viktig 
förändring i en bransch där villkoren för de an-
ställda i många stycken är otillfredsställande. 

Förhandlingarna ledde också till att en bransch- 
auktorisation för bemanningsföretag skapa-
des där beredningsarbetet sker i en partstillsatt 
nämnd. Auktorisationen har en viktig uppgift att 
motverka oseriös verksamhet. Dessutom enades 

parterna om en avtalsnämnd där den huvudsakliga 
uppgiften är att behandla svårlösta tvister mellan 
fackförening och arbetsgivare, men också att be-
driva rådgivning för att undvika tvistesituationer. 
Ärenden som är föremål för stämning till Arbets-
domstolen ska alltid behandlas i avtalsnämnden 
innan dessa går vidare för prövning.

Vid omförhandlingarna kunde parterna  
konstatera att det var ett antal frågor som inte gick 
att lösa över förhandlingsbordet. Avtal tecknades 
därför på en kort avtalsperiod om sju månader 
med avsikten att i gemensam arbetsgrupp bearbe-
ta resterande krav. Arbetsgivarnas viktigaste krav 
handlade bland annat om förändringar av avtalets 
huvudprincip, det vill säga den om att den inhyrde 
arbetstagaren ska omfattas av samma villkor som 
i kollektivavtalet hos kunden och samma lön som 
de anställda på kundföretaget med motsvarande 
arbetsuppgifter. LO-förbundens förhandlingsdele-
gation uppfattade arbetsgivarnas krav som väldigt 
utmanande. LO-förbundens yrkande handlade 
bland annat om möjlighet till avtalskontroller för 
samtliga anställda vid bemanningsföretag, samt 
ett branschanpassat arbetsmiljöavtal. Emellertid 
lyckades inte arbetsgruppen enas om gemensam-
ma förslag till förändringar och kompletteringar 
till avtalet, ej heller lyckades parterna enas om 
lönejusteringar i ett nytt avtal för kommande peri-
od. I december avslutades därför förhandlingarna i 
oenighet. Några beslut om eventuella stridsåtgär-
der hade inte fattats innan årets slut.

Under året har den förbundsgemensamma 
gruppen för bevakning av utvecklingen inom 
bemanningsbranschen fortsatt sitt arbete. Vid 
ett antal gemensamma sammanträden har man 
diskuterat problem, berett frågor och krav inför 
avtalsförhandlingarna samt delgivit varandra erfa-
renheter från olika förbundsområden.
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Löneanalyser

LOs löneanalyser har under året resulterat i ett 
antal studier och rapporter om löner och löneut-
veckling för arbetare och tjänstemän. Den vikti-
gaste rapporten är LOs årliga lönerapport Löner år 
2004. I den framgår tydligt att lönegapet mellan 
arbetare och tjänstemän blir allt större. Löneök-
ningarna för tjänstemän har varit högre än för 
arbetare. Rapporten visar även att lönerna inom 
kvinnodominerade yrken är betydligt lägre än 
inom mansdominerade yrken. 

En mängd lönestatistik har under året börjat 
publiceras på LOs hemsida i syfte att göra statis-
tiken tillgänglig för främst våra medlemmar och 
förtroendevalda. Förutom LOs egna lönestatistik-
rapporter så finns där även sammanställningar av 
LO-förbundens lönestatistik samt officiell svensk 
och internationell lönestatistik.

Makteliten 2004   

För sjätte gången presenterade LO en rapport i 
serien om maktelitens inkomstutveckling, Makte-
liten förbereder pensionen. Förutom en genomgång 
av alla tidigare ingående gruppers inkomster för 
2002, studerades näringslivstopparnas pensions-
villkor samt sambandet mellan lönenivåer och 
företagens resultat.

Rapporten visar att ojämlikheten i inkomster 
är lika stor eller större 2002 än den var 1950. En 
liten förbättring kan ses från 1999. 

Pensionskostnaden för vd:arna i de 20 största 
svenska företagen är 250 gånger högre än den 
genomsnittliga avtalade pensionskostnaden per 
anställd. Så när inkomsten sjunkit de senaste åren 
så har andra förmåner växt i stället.

Varför tjänar kvinnor mindre? 

Projektet Varför tjänar kvinnor mindre? har under 
året undersökt frågan varför kvinnor som grupp 
systematiskt får mindre betalt per arbetad timme 
än män.

Projektet konstaterade att när det gäller ut-
bildningslängd så är kvinnors position nu i snitt 
lika stark som männens, till och med marginellt 
starkare. Kvinnligt dominerade utbildningar ger 
dock inte samma avkastning per utbildningsår 
som manligt dominerade utbildningar. Kvinnor 
har också gjort ett massivt inträde på arbetsmark-
naden och därmed kunnat skaffa sig arbetslivs-
erfarenhet. Fortfarande har kvinnor i snitt något 
kortare arbetslivserfarenhet än män men skillna-
den har krympt rejält.

Allt detta har skett utan att det återspeglat sig 
i minskade löneskillnader under de senaste två 
decennierna. Det förefaller inte heller vara så att 
löneskillnader mellan kvinnor och män kan för-
klaras av att yrken med samma kvalifikationskrav 
men med sämre arbetsvillkor har högre lön än 
yrken med bättre arbetsvillkor. Projektets slutsats 
blev att det råder olika belöningssystem för kvin-
nor och män på den svenska arbetsmarknaden.

Samhall

Under våren 2004 genomfördes avtalsförhandling-
ar inom såväl industri-, service- som tjänsteavtalen 
på Samhallområdet.

Förhandlingarna blev mycket svåra och resul-
terade i att parterna tvingades att begära medling. 
Detta har endast skett en gång tidigare i sam-
hallförhandlingarnas historia. Almega samhall-
företagen krävde mycket stora förändringar av 
förbunden exempelvis kraftiga försämringar av 
reglerna avseende arbetstidens förläggning och 
långt gående försämringar av lönenivåerna när en 
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enskild anställd omplaceras inom bolaget. Vidare 
erbjöd arbetsgivarna endast löneökningar i en 
procentnivå med övriga arbetsmarknaden vilket 
skulle innebära låga löneökningar i kronor då de 
genomsnittligalönenivåerna inom avtalet är cirka 
15 500 kronor per månad. 

Efter segslitna överläggningar med medlarna 
kunde dock avtal träffas för avtalsperioden 2004 – 
2007. Avtalen innehåller löneökningar i nivå med 
övriga arbetsmarknaden räknat i kronor. Vidare 
överenskom parterna att tillsätta en utredning i 
syfte att försöka komma fram till en uppgörelse 
om att i framtiden ska endast ett avtal reglera 
villkoren för de Samhallanställda. Detta arbete 
påbörjades under hösten 2004 och beräknas vara 
klart juni 2005.

LOs råd för avtalsfrågor

Rådet består av förbundens samtliga avtalssekrete-
rare och ordförande är LOs förste vice ordförande 
Erland Olauson. Rådet möts regelbundet två 
gånger i månaden. Rådet hade även en tvådagars- 
överläggning. 

Arbetet i rådet har huvudsakligen avsett två 
områden. Det första och viktigaste har varit att 
följa och samordna förhandlingarna om Avtal 
2004. Det andra har varit risken för en försvagning 
av kollektivavtalens ställning i samband med en mer 
oklar avtalsstruktur. Detta har en koppling till pro-
jektet Ordning och reda på arbetsmarknaden.
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Framtidens välfärd

Under året har LO aktivt deltagit i diskussionen 
om förutsättningarna för framtidens välfärd. De 
tre områden som lyfts fram speciellt är den fram-
tida gränsdragningen mellan det statliga försäk-
ringssystemet och avtalsförsäkringarna, frågan om 
den framtida ansvarsfördelningen mellan kom-
muner, landsting och stat och slutligen effekten 
på den svenska välfärdspolitiken av den ökande 
europeiska integrationen. 

När det gäller gränsdragningen mellan det statliga 
försäkringssystemet och avtalsförsäkringarna har 
LO-kongressen preciserat en delvis ny position i 
denna fråga. Kongressen accepterade att arbets-
marknadens parter under vissa förutsättningar 
skulle kunna ta ett större ansvar för individens 
samlade försäkringsskydd. Denna position fick 
avtryck på de direktiv som skrevs till den social-
försäkringsutredning som tillsattes under hösten 
2004. Representanter från LO har deltagit i många 
seminarier och föreläsningar kring dessa fråge-
ställningar. 

I frågan om den framtida ansvarsfördelningen 
mellan kommuner, landsting och stat presenterade 
LO en rapport som redogjorde för medborgarnas 
inställning till förhållandet mellan nationell lik-

het och kommunalt självbestämmande. Denna 
studie indikerade att medborgarna prioriterade 
nationell likhet på välfärdens kärnområden. LO 
har vidare haft mycket kontakt med den statliga 
Ansvarskommittén som utreder detta. 

När det gäller det tredje området – effekten på 
den svenska välfärdspolitiken av den ökande euro-
peiska integrationen – har representanter från LO 
deltagit i flera seminarier där denna fråga belysts. 

Föräldraförsäkringen

Under våren formulerade LO förslag för att ut-
taget av föräldraledighet skulle fördelas mer lika 
mellan mamman och pappan. Rapporten Mellan 
princip och praktik som beskrev hur och varför 
olika grupper delar föräldraledigheten som de 
gör, presenterades i april. Representanter från LO 
har också varit aktiva i debatten om föräldraför-
säkringen genom debattartiklar och bidrag till 
debattböcker. Under hösten har LO nära följt den 
statliga utredningen om föräldraförsäkringen och 
den arbetsgrupp som är tillsatt inom partiet.

Sjukförsäkringen

Den intensiva debatt som fördes om de ökade 
långtidssjukskrivningarna och antalet personer 
med sjukersättning, resulterade i förslag till en 
ökad kontroll av missbruk av försäkringen och 
möjligheter till samkörning av olika register. 

Försäkringskassans långa handläggningstider 
har dessutom inneburit problem för de försäkrade. 

Rättvis fördelning –  
rätt till lika uppväxtvillkor

Göran Segerberg arbetar som bovärd och är medlem 
i Fastighetsanställdas Förbund.
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Det har medfört stora ekonomiska påfrestningar 
och ibland helt oacceptabla situationer där den 
försäkrade fått besked att han/hon inte beviljats 
sjukpenning för. Försäkringskassan och arbetsför-
medlingen kommer ibland till helt olika bedöm-
ningar av arbetsförmågan. Det leder i värsta fall 
till att den enskilde får vända sig till socialtjäns-
ten. LO har haft flera kontakter med berörda 
departement, myndigheter och politiker i syfte att 
påtala och åtgärda dessa brister.

Rikskonferens

Under hösten genomförde LO och Folksam en 
rikskonferens om hur framtidens välfärdssystem 
ska se ut. Konferensen hade rubriken Vad lurar 
bakom hörnet och berörde tre teman: framtidens 
socialförsäkringar, ansvaret för löntagarnas pen-
sionskapital och medlemsförsäkringarna. Konfe-
rensen samlade 250 deltagare från hela landet.

Ungdomsskolan

På skolans område har arbetet med Yrkeslandsla-
get, YSS, fortsatt. Både träffar med förbunden och 
Utbildningsdepartementet har genomförts. Man 
har deltagit i återkommande träffar med Skolver-
ket om skolstatistik, i olika seminarier anordnade 
av Utbildningsdepartementet samt haft kontakter 
med utbildningspolitiker. Under andra halvåret 
har krafterna ägnats åt gymnasieskolan och då i 
första hand de yrkesinriktade programmen. LOs 
rapport Hur har det gått för yrkesprogrammen blev 
upptakten till ett LO-projekt med inriktning på 
gymnasiets yrkesprogram. Träffar med tio förbund 
genomfördes under hösten för kartläggning och 
nulägesanalys.

LOs integrationsarbete

År 2004 är det femte året i LOs kraftsamling 
för integration i arbetslivet och i den fackliga 
verksamheten. Kraftsamlingen har inneburit ett 
intensifierat arbete under kongressperioden 2000-
2004.  Syftet med kraftsamlingen har varit att LOs 
integrationsarbete ska växa sig starkt, bli långsik-
tigt och uthålligt för att kunna bryta den sociala 
och etniska segregationen i Sverige. Integrations-
perspektivet ska genomsyra hela LOs verksamhet. 
Arbetet omfattar LOs ordinarie verksamhet på lo-
kal, regional och central nivå samt ett förbundsge-
mensamt projekt, Lika värde – lika rätt. Även LOs 
personalpolitik har bedrivits med ett målmedvetet 
integrationsperspektiv.

Facklig utbildning i integration

Under året har kraftsamlingen särskilt lyft fram 
den fackliga utbildningen som ett viktigt arbets-
område. Ett 50-tal integrationshandledare från 
förbunden fortsätter att genomgå en skräddarsydd 
utbildning. På distriktsnivå har ett antal handle-
dare, cirkelledare och distriktsansvariga fortsatt 
arbetet med tre fackliga kurser för integration och 
demokrati: Sverige den fackliga vägen, Lika värde 
– lika rätt samt Motståndet.  Studiematerial har 
producerats och testats bland annat i samarbete 
med Brunnsviks Folkhögskola, ABF och integra-
tionsansvariga på distrikten. 

Enheten för facklig utbildning har varit enga-
gerad med att systematiskt genomsyra den fack-
liga utbildningen med integrationsperspektivet. 
Lagarna mot diskriminering har uppmärksammats 
särskilt. Arbetet har omfattat allt från medlemsut-
bildningen och kursen Insikter till lärarseminarier. 
LOs IT-skola har blivit en ny integrationsplatt-
form med bland annat webbaserade cirklar och 
aktuell information från LO och förbunden.
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Lika värde – lika rätt

LO och förbundens gemensamma integrations-
projekt Lika värde – lika rätt har varit en viktig 
motor i det fackliga integrationsarbetet.  Projektet 
avslutades under 2004. Projektets huvudinriktning 
har varit att åstadkomma mobilisering och bild-
ning, höja organisationsgraden och det fackliga 
engagemanget ur ett integrationsperspektiv och 
lämna förslag för att kunna bryta den sociala 
och etniska segregationen i Sverige. Ett 100-tal 
delprojekt har genomförts hitintills. Rapporten 
Integration 2004 – Fakta och kunskap var en viktig 
milstolpe i projektet och i LOs utredningsarbete. 
Tillsammans med ett antal andra rapporter har 
den bidragit med viktig kunskap så att en saklig 
debatt har kunnat föras och politiken och den 
fackliga verksamheten har fått bra underlag och 
förslag till åtgärder.

Nytt liv i Sverige

Projektet Nytt liv i Sverige har haft som mål att 
synliggöra invandringens betydelse i det svenska 
arbetslivet med hjälp av kulturella uttrycksformer. 
Projektet avslutades under 2004 med en utställ-
ning och seminarium i Arbetets Museum. Över 50 
arbetsgrupper och studiecirklar har varit engage-
rade i projektet. Cirklarnas arbete har presenterats 
i form av böcker, filmer, konsthantverk, kulturca-
féer, studiematerial, fotoutställningar, med mera.
Cirkelledare och handledare har utbildats runt 
om i landet och cirkelverksamheten kommer att 
fortsätta efter det att projektet avslutats.

Rådet för Integration i arbetslivet

Rådet för Integration i Arbetslivet är arbetsgivar-
nas och de fackliga organisationernas gemensam-
ma organ för att stödja, följa upp och vidareut-
veckla arbetet för integration i arbetslivet. I rådet 
ingår LO, TCO, SACO, Svenskt Näringsliv, Arbets-
givarverket och Sveriges Kommuner och Lands-
ting. Rådet har tagit fram ett utbildningsmaterial 
för integration och mot diskriminering och har 
under 2004 delat ut utmärkelse för framsynt  
integrationsarbete samt genomfört ett forskar- 
seminarium. Rådet har till regeringen överlämnat 
en plan för utbildning och informationsinsatser 
kopplad till den avsiktsförklaring som regeringen 
undertecknat med flera av rådets organisationer.

Integrationsfrågorna i facklig-politisk samverkan

LO har haft en nära facklig-politisk samverkan 
med socialdemokraterna i arbetet för integra-
tion och mot diskriminering. LO har ingått i 
SAPs arbetsgrupp för integration inför partiets 
mellankongress och fortsatt sitt arbete därefter. 
Aktiviteter har genomförts med representanter 
för SSU, SAP, S-kvinnor och Broderskapsrörelsen. 
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Det fackligt-politiska arbetet för integration och 
mot diskriminering har även omfattat en särskild 
satsning mot extrema antidemokratiska och främ-
lingsfientliga rörelser.

Migration, integration, diskriminering

LO har medverkat i ett europeiskt projekt om 
migration, integration och diskriminering som 
drivs av EFS. Integrationsfrågorna hade en särskilt 
framträdande plats i samband med EFS kongress 
sommaren 2003 och arbetet har fortsatt utifrån de 
riktlinjer som beslutades där. Under 2004 har det 
genomförts seminarier, studiebesök och utbyte 
med andra landsorganisationer i de nordiska län-
derna med anledning av frågeställningarna.

Samverkan med andra organisationer och myndigheter

Förutom det samarbete som bedrivs mellan ar-
betsgivare och fackliga organisationer samverkar 
LO med andra organisationer och myndigheter. 
Arbetet med Integrationsverket fortsätter med ut-
gångspunkt från den gemensamma avsiktsförkla-
ringen som LO tecknat med verket och som avser 
ett åtagande på längre sikt men även årliga arbets-
planer. Likaså stödjer LO Artister mot Nazisters 
verksamhet och Rådgivningsbyrån för asylsökande 
och flyktingar.

Jämställdhet

LO har medverkat vid kurser och konferenser an-
ordnade av förbundsavdelningar och LO-distrikt. 
Medverkan har handlat om att informera om och 
diskutera krav på jämställdhetsplaner, lönekart-
läggning och lagens aktiva åtgärder. 

Vid tre regionala konferenser har frågorna om 
klass och kön samt diskriminering i arbetslivet 
varit tema.

Den 8 mars anordnade LO och TCO ett semi-
narium där Facket som feministisk strategi diskute-
rades. Arrangemanget var välbesökt och bevakades 
av tidningar och TV.

Inom EQUAL-projektet Homo- och bisexuella 
i omsorgen presenterades i början av året utbild-
ningsmaterialet Fritt Fram. Utbildnings- och 
informationstillfällen har under året anordnats för 
förtroendevalda och medlemmar såväl centralt, 
internt och externt, som regionalt.

Stockholm Pride

Stockholm Pride är ett årligen återkommande 
evenemang mot trakasserier och diskriminering 
av homosexuella, bisexuella och transpersoner. 
År 2004 var LO en av huvudsponsorerna. Fackliga 
seminarier ordnades och ett fackligt tält fanns i 
parkområdet där information från åtta förbund 
delades ut till besökarna.

LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin deltog 
i ett samtal om fackets och andra organisationers 
ansvar för att motverka diskriminering. LO hade 
även en egen sektion i Prideparaden med parollen 
Värt att slåss för.

LO har ingått som partner i det transnationella 
projektet Access to justice där man ska hitta me-
toder för att ge medlemmar bästa möjliga hjälp 
då de upplevt sig diskriminerade i arbetslivet. 
Projektet drivs tillsammans med Ombudsmannen 
mot diskriminering på grund av sexuell läggning 
(HomO), RFSL och organisationer från Spanien, 
Storbritannien och Rumänien.
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Analys av välfärdsutvecklingen

LO bedriver ett omfattande arbete för att med 
hjälp av olika typer av material studera levnadsni-
vån och dess utveckling för olika grupper. Syftet 
är att rapportera om tillståndet ur facklig och 
politisk synvinkel på centrala områden, och att 
därvid särskilt uppmärksamma skillnader som har 
samband med klass, kön och etnisk bakgrund.

De rapporter som utkommit under året inom 
detta område är följande:

●  Inkomster och förmögenheter. Denna rapport 
beskriver inkomstfördelning och inkomstför-
ändringar för olika grupper. En slutsats är att 
inkomstskillnaderna har ökat kraftigt under 
de senaste två decennierna. I rapporten bely-
ses vad löner, kapitalinkomster, sysselsättning, 
transfereringar och skatter har betytt för de 
förändringar som skett. Även fördelningen av 
förmögenheter mellan olika grupper jämförs. 
I ett särskilt avsnitt granskas höginkomst-
tagarnas inkomster före och efter skatt och 
görs jämförelser med inkomsterna för vanliga 
löntagare.

●  Ohälsans trappa 2004. Rapporten belyser olika 
aspekter av ohälsa såsom förtidspensionering, 
förekomsten av långvarig sjukdom, värk i 
rörelseorganen, sömnbesvär, återkommande 
huvudvärk och ångest eller oro. Den behandlar 
även frågor om rökning, motion och övervikt. 
I syftet ingår som en viktig del att spegla vilka 
förändringar som har skett. Har hälsotillstån-
det förbättrats eller försämrats, och hur har 
skillnaderna mellan olika grupper utvecklats? 

●  Ett IT-samhälle för alla? Hur har datoranvänd-
ningen i hemmet och arbetslivet utvecklats? Den-
na rapport belyser hur stor del av arbetare och 
tjänstemän som använder dator i sitt arbete 

och i vilken omfattning. Hur vanligt är det att 
olika grupper av anställda har dator i hemmet 
och på vilket sätt används den? Vilka löntagare 
saknar helt datorerfarenhet, det vill säga använ-
der varken dator i jobbet eller i hemmet?

●  Läsa böcker. Rapporten visar hur läsandet av 
böcker har förändrats bland kvinnliga och 
manliga arbetare, och även i olika åldersgrup-
per. Det har varit speciellt intressant att se vad 
som har hänt med läsandet under en tidsperiod 
när bokmomsen har sänkts kraftigt. 

●  Tillgång till daglig tidning i hemmet. Den här 
rapporten belyser hur vanligt det är att LO-
medlemmar har tillgång till daglig tidning i 
bostaden. Vilka förändringar har skett på kort 
och lång sikt? Hur står sig Sverige i en inter-
nationell jämförelse? Finns det några tecken 
på att den större tillgången av datorer i hem-
men, och den snabbt växande användningen av 
Internet, har kommit att tränga ut den dagliga 
tidningen?

●  Semester – en viktig välfärdsfråga för vuxna 
och deras barn. Denna årliga rapport visar hur 
semestervanorna har förändrats bland olika 
grupper av anställda, och granskar särskilt hur 
vanligt det är att man varken har tillgång till 
fritidshus eller har gjort någon semesterresa 
under det senaste året. 
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Arbetsmiljöarbetet

Under verksamhetsåret har LO fortsatt arbetet 
med att stärka det lokala arbetsmiljöarbetet  
utifrån de förslag som har framkommit i de för-
bundsgemensamma projekten LARM och Arbets-
miljöåret 2003. Aktiviteter har genomförts och 
material har tagits fram under verksamhetsåret, 
bland annat med inriktning på att stärka skydds-
ombuden. 

Under 2004 genomförde LO i samarbete med 
LO-distrikten 30 konferenser över landet med be-
lastningsskador som tema. På konferenserna med-
verkade forskare från Belastningsskadecentrum, 
arbetsmiljöinspektionen samt representanter från 
förbunden och LO. Målgrupperna var skyddsom-
bud och regionala skyddsombud. Sammanlagt 
medverkade cirka 800 personer.

Den 25–27 maj genomfördes arbetsmiljömässan på 
Elmia i Jönköping. LO ansvarade för två semi-
narier och en monter. På seminariet Träffpunkt 
skyddsombud och chefer diskuterade skyddsombu-
den aktuella arbetsmiljöfrågor. 900 skyddsombud 
och 200 chefer deltog på seminariet.

På seminariet Åter till arbetet diskuterades 
anpassning och rehabilitering. 250 personer med-
verkade på seminariet. På mässan presenterade 

LO boken Åter till arbetet som innehåller fackliga 
riktlinjer för förebyggande arbetsmiljöarbete, 
anpassning och rehabilitering.

Miljö- och arbetslivsutskottet har genomfört 
sex sammanträdesdagar under 2004.

Miljö- och arbetslivsutskottets huvudfunktion 
är att vara ett samordnande och beredande organ 
under LOs styrelse för frågor som rör arbetsmiljö 
och arbetsorganisation. I utskottet ingår personer 
som ansvarar för arbetsmiljö och arbetsorganisa-
tion inom samtliga förbund.

Stress i arbetslivet

I oktober 2004 undertecknade de europeiska 
sociala parterna ett gemensamt avtal om stress 
i arbetslivet. Syftet med avtalet är bland annat 
att öka medvetenheten om och förståelsen för 
problematiken med arbetsrelaterad stress. Målet 
med avtalet är att ge arbetsgivare och arbetstagare 
en struktur för att identifiera och förebygga eller 
hantera problem med arbetsrelaterad stress. I 
avtalet sägs tydligt att när problem med arbetsre-
laterad stress identifierats på arbetsplatsen måste 
arbetsgivaren vidta åtgärder för att förebygga, eli-
minera eller minska det. Arbetsmarknadens parter 
är skyldiga att implementera avtalet inom tre år.

Hösten 2004 lade Arbetsmiljöverket ner arbe-
tet med förslaget till nya föreskrifter om sociala 
och psykologiska arbetsmiljöförhållanden. Anled-
ningen sades bland annat vara tillkomsten av det 
europeiska avtalet som nämnts ovan men också 

Utvecklande arbeten –  
minska utslagningen i arbetslivet

Gerd Johansson arbetar som nätverksoperatör och är 
medlem i Svenska Metallindustriarbetareförbundet.
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arbetsgivarnas motstånd mot sådana föreskrifter. 
LO, TCO och SACO skrev ett gemensamt brev 
till regeringen och uttryckte sitt missnöje med 
nedläggningen och krav på åtgärder.

Regionalt arbetsmiljöarbete

LO genomförde under året en tvådagarskonferens 
med LO-distrikten. På konferensen diskuterades 
gemensamma målsättningar med arbetsmiljöar-
betet. Syftet med konferensen var att stärka och 
hålla samman LOs och LO-distriktens arbetsmil-
jöarbete. På konferensen redovisade LO aktuella 
frågor och aktiviteter och LO-distrikten redovi-
sade sin arbetsmiljöverksamhet.

Dessutom har LO-distrikten och deras arbets-
miljögrupper genomfört ett antal arbetsmiljö-
dagar med innehåll utifrån önskemål från för-
bundsavdelningarna. 

Temat på den Europeiska arbetsmiljöveckan 
2004 var Bygg in säkerhet. Verksamheten inriktades 
framför allt på byggarbetsplatser. 

Kemikaliefrågor

LOs Kemigrupp, LOKE, har arbetat vidare med 
samtliga kemikaliefrågor, såväl för arbetsmiljö-
området som för det yttre miljöområdet. LOKE 
har samverkat med berörda myndigheter och 
departement inom området och framför allt med 
Arbetsmiljöverket och Kemikalieinspektionen. 
LOKE har även utvecklat nätverk med Miljö- 
och Yrkesmedicinska kliniker samt framstående 
forskare inom kemikalieområdet och samverkat på 
europeisk och global nivå.

LO har även deltagit i Europafackets nätverk 
kring EUs kemikaliepolitik samt EFS arbetsgrupp 
för hållbar utveckling. 

Regionala skyddsombud

Arbetsgruppen för den regionala skyddsombuds-
verksamheten har medverkat till att revidera LOs 
funktionsutbildning för regionala skyddsombud 
under året. Gruppen ska följa utbildningens upp-
lägg och genomförande under 2005.

Gruppen har även påbörjat arbetet med att ta 
fram underlag beträffande verksamheten bestå-
ende av verksamhetsmål samt nyckeltal.  Erfa-
renhetsutbyte har skett med LO i Norge när det 
gäller den regionala skyddsombudsverksamheten. 
Gruppen har även arbetat fram olika underlag 
inför förhandlingar med TCO och SACO gällande 
fördelning av medel till den regionala skyddsom-
budsverksamheten.

Standardiseringsfrågor

LOs förbundsgemensamma arbetsgrupp för 
standardiseringsfrågor inom arbetsmiljöområdet, 
ASTA, har samordnat medverkan i den europeiska 
standardiseringen och utvecklat möjligheterna 
för inflytande i europareglerna. Gruppen har även 
bevakat och påverkat utvecklingen av nya direktiv. 
ASTA fördelar medel till förbunden för stan-
dardiseringskostnader, genomför utbildning av 
förbundshandläggare i standardiseringsfrågor och 
medverkar i Nordiskt nätverk för standardisering 
samt TUTBs (European Trade Union Technical 
Bureau for Health and Safety) europeiska nätverk 
för standardisering.



LOs verksamhetsberättelse 2004 ❘ 31

Arbetsmiljöfrågor i avtalsrörelsen 

Inför 2004 års avtalsrörelse kom förbunden 
överens om att driva följande arbetsmiljöfrågor i 
avtalsrörelsen:
●  Regler om partsgemensam arbetsmiljöut-
 bildning.

●  Regler om bemanningsplanering liksom varak-
tiga avvikelser från denna ska bli föremål för 
primär förhandling enligt 11 § MBL.

●  Regler om skyldighet att ingå lokala avtal 
enligt principen att lokala parter, före 2004 års 
utgång, ska träffa lokalt avtal om hur syste-
matiskt arbetsmiljöarbete och anpassning och 
rehabilitering ska bedrivas på arbetsplatsen.

●  Under avtalsperioden ska avtal ingås som ger 
alla anställda rätt till företagshälsovård av en 
säkerställd kvalité. 

Förbundens samlade prioritering av arbetsmiljö 
inför 2004 års avtalsrörelse gjorde det lättare än 
tidigare att i riksavtal få regler om arbetsmiljö, 
främst om SAM och rehabilitering. Flera avtal 
betonar att arbetsledare ska utbildas i arbetsmiljö. 
I övrigt finns dock få nya skrivningar om utbild-
ning i arbetsmiljö. När bemanningsfrågorna togs 
upp i förhandlingar, hänvisade arbetsgivarna gärna 
till gällande lagkrav om samverkan. Elektrikerna 
har dock i ett avtal nya särskilda skrivningar om 
bemanning. Ett antal arbetsgrupper berör bland 
annat företagshälsovård. Avtalen saknar dock 
skrivningar om att under avtalsperioden förhandla 
om detta. Obligatorisk företagshälsovård finns 
fortfarande enbart inom byggsektorn, massa- 
och pappersindustrin och inom Energiföretagen 
(EFA).

Som exempel på reglerade arbetsmiljöfrågor i 2004 
års avtalsrörelse kan nämnas:
●  Industriförbunden fick bättre övergripande 

regler än tidigare om att lokalt sluta arbetsmil-
jöavtal om samverkan, utbildning, arbetsan-
passning och rehabilitering. 

●  Fastighets får i städavtalet en uppgörelse om 
arbetsmiljö, där en arbetsgrupp under avtalspe-
rioden ska verka för överenskommelser.

●  Handels ska snarast slutföra pågående revide-
ring av 1995 års arbetsmiljöavtal. Lokalt har 
parterna visat ett ökat intresse för inflytande-
frågor.  

●  Elektrikerna fick i riksavtal nya regler för att 
hantera hög arbetsbelastning. Deras uppgörelse 
om att i avtal använda Arbetsmiljöverket (AV) 
som rättesnöre ställer krav på AV att ställa upp 
och att objektivt mäta stress.

●  Grafikerna fick bland annat nya avtal om 
arbetsorganisation och om belastningsskador 
samt tar i en arbetsgrupp med tidningsarbetsgi-
varna upp sociala och medicinska konsekvenser 
av olika arbetstider. 

●  Livs fick gehör för krav angående arbetsmiljö-
utbildning och information.

●  Skogs- och Träfacket fick en starkare skrivning 
om företagshälsovård inför de lokala förhand-
lingarna, dock ej inom skogsbruket. 

●  Facken inom industrin betonade avtal om 
arbetstidens förläggning (till exempel flexibili-
tet). I Pappers avtal anges att hänsyn ska tas till 
de anställdas olika förutsättningar vid läggning 
av arbetsschema. Industrifacket och Kemisk 
industri ska kartlägga olika modeller för arbets-
tidens flexibilitet och presentera goda exempel. 
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Inom många avtalsområden ska en arbetsgrupp 
följa regeringens arbete med att eventuellt göra 
delar av arbetsmiljö- och rehabiliteringslagstift-
ningen dispositiv. 

Företagshälsovårdsutredningen

Under verksamhetsåret har LO medverkat i 
referensgruppen till regeringens utredning om 
företagshälsovård.  Utredningen lämnade sitt be-
tänkande Utveckling av god företagshälsovård – ny 
lagstiftning och andra åtgärder (SOU 2004:13) till 
arbetslivsministern Hans Karlsson den 1 december 
2004. 

Översyn av vissa delar i arbetsmiljölagen

LO har under verksamhetsåret medverkat i re-
ferensgruppen till utredningen Översyn av vissa 
delar av arbetsmiljölagen. Utredaren ska redovisa 
uppdraget senast den 1 mars 2006.

Bättre arbetsmiljö och hälsa

Bättre arbetsmiljö och hälsa är ett program för att 
motverka ohälsan i arbetslivet. Programmet är ett 
samarbete mellan Svenskt Näringsliv, LO, PTK 
och administreras av AFA. Det vänder sig till alla 
personer inom det privata näringslivet.

Programmet är långsiktigt och arbetar för be-
stående förändringar utifrån faktorer där männis-
kors hälsa vägs in. Detta innebär att både livsstils- 
och arbetsmiljöfrågor kopplas ihop. Avsikten är att 
alla berörda ska få bättre kunskaper, ökad förstå-
else samt pedagogiska metoder och hjälpmedel så 
att arbetsmiljö- och hälsofrågorna prioriteras och 
det praktiska arbetet underlättas på företagen.

Prioritering av aktiviteter inom projektet: 
●  Satsning på småföretag
●  Utbildning
●  Information
●  Arbetsmiljöportal
●  Metodstöd

Inom ramen för programmet Bättre arbetsmiljö och 
hälsa genomförde LO ett utvecklingsprojekt för 
förebyggande av belastningsskador och stressre-
laterad ohälsa bland LO-kvinnor, BEST. Projektet 
syftar till att genomföra ett tio-tal arbetsplatsan-
knutna utvecklingsprojekt med målsättningen att 
minska andelen belastningsskador och stressrela-
terad ohälsa. Projektet som pågår till och med juni 
2005 förväntas bidra till förändringar i arbetsorga-
nisation och bemanning.

Kompetensutveckling

 Den förbundsgemensamma gruppen med inrikt-
ning på kompetensutveckling och arbetsorganisa-
tion, KAO, har genomfört fem möten under året. 
Ett lokalt tvärfackligt projekt för att få igång arbe-
tet med kompetensutveckling, arbetsorganisation 
och lönesystem har startat i Halmstad. Gruppen 
har också diskuterat frågor om attraktiva arbets-
platser, validering och befattningsvärdering.

LO har medverkat i fem distriktskonferenser 
på temat lärande, utbildning och kompetensut-
veckling. Det arbetet har lett till att en aktivitets-
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grupp bestående av LO, Metall, Industrifacket 
och SEKO bildats. Studier av goda exempel och 
lärcentra har genomförts samt en konferens med 
drygt 20 olika aktörer i syfte att få igång en lokal 
kraftsamling kring lärandefrågorna.

Aktiviteter har genomförts, både internt på LO 
och externt, kring riksdagsförslaget om individu-
ellt kompetenssparande, Mål 3 och finansieringen 
av det livslånga lärandet.  Problematiken har 
vidare behandlats i den departementsövergripande 
så kallade 3M-gruppens arbete, där LO varit repre-
senterat.

Under 2004 genomfördes också den tredje 
partsgemensamma uppföljningen av det europe-
iska kompetensutvecklingsavtalet, Framework of 
actions for the life long development of competencies 
and qualifications. Uppföljningen kommer sedan 
att beslutas i Sociala dialog-kommittén för att 
utgöra Sociala dialogens bidrag till EU-toppmötet 
våren 2005.

Flera undersökningar visar att LO-förbundens 
medlemmar får mindre personalutbildning än 
TCOs och SACOs medlemmar. För att få mer 
kunskap om detta startades en utredning för att 
kartlägga sambanden mellan kompetensutveckling 
och den individuella lönedelen i lönesystemen.  24 
arbetsplatser motsvarande cirka 6 000 anställda i 
Skaraborgs och Jönköpings län deltar i undersök-
ningen som fortsätter under 2005.

Avtalsförsäkringarna

På ett par områden har det skett förändringar i 
avtalsförsäkringarna. Det gäller dels TFA, trygg-
hetsförsäkring vid arbetsskada, som ger ersättning 
för arbetsskador. Eftersom det blivit vanligare att 
sjukskrivna besöker sina arbetsplatser som ett led i 
rehabiliteringen är det viktigt att även de omfat-
tas av TFA om en olycka skulle ske. För att lösa 

detta har LO och Svenskt Näringsliv under 2004 
kommit överens om att det ska vara möjligt att ge 
ersättning från TFA om en sjukskriven anställd 
blir skadad under besök på arbetsplatsen.

Bestämmelserna vid utlandstjänstgöring för 
arbetare i privat sektor har också ändrats genom 
en överenskommelse mellan LO och Svenskt 
Näringsliv. Med utlandstjänstgöring menas att 
en anställd på arbetsgivarens uppdrag tjänstgör 
utomlands utan att vara anställd hos utländsk 
juridisk person. Bakgrunden till det nya avtalet är 
att den allmänna pensionen reformerats och att 
samordning av socialförsäkringsförmåner ökat ge-
nom medlemskapet i EU. De nya bestämmelserna 
innebär bland annat att arbetsgivaren ska betala 
för en tjänstepensionsförsäkring som kompensa-
tion för bortfall av intjänande av den allmänna 
pensionen i Sverige. Denna ska utformas som en 
komplettering till Avtalspension SAF-LO.

Under 2004 anmäldes 330 nya ärenden till skil-
jenämnden. Skiljenämnden meddelade 215 domar. 
Den övervägande delen av dessa gällde TFA.

Försäkringsutskottet

LOs Försäkringsutskott har haft elva sammanträ-
den. Försäkringsutskottet är ett forum där LO och 
förbunden för diskussion om social-, avtals- och 
medlemsförsäkringar. Remissyttranden om ämnen 
som ingår i utskottets ansvarsområde behandlas i 
utskottet före beslut i arbetsutskottet och styrel-
sen. Ett studiebesök på AFA för att få fördjupad 
kunskap i hur ärendehanteringen går till i TFA-
försäkringen har genomförts.
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Internationellt arbete

Nordens fackliga samorganisation – NFS

I augusti genomförde NFS i samverkan med Nor- 
diska Rådet, Nordiska Ministerrådet och Danska 
Arbetsgivareföreningen en framgångsrik konfe-
rens där man diskuterade den Sociala dialogen 
i Östersjöregionen och frågor om resurser och 
kapacitet hos inblandade parter i de nya EU-län-
derna Estland, Lettland och Litauen. Från de nya 
medlemsländerna deltog ordföranden och general-
sekreteraren från samtliga fackliga centralorgani-
sationer och arbetsgivarorganisationer.

Utöver Europautskottets traditionella möten 
inför EFS styrelse har det genomförts ett möte i 
Stockholm där tjänstedirektivet, arbetstidsdirekti-
vet och förslaget till nytt fördrag diskuterats.

NFS Östersjöutskott har börjat en diskussion 
om framtida organisation utifrån perspektiv av ett 
utvidgat EU och framtida samarbete inom ramen 
för Östersjönätverket BASTUN.

BASTUN har bland annat haft möte i Gdansk 
där man diskuterat inriktning och prioriteringar 
för framtida verksamhet. Arbetsgruppen har också 
varit i Kaliningrad för ett möte med FNPR i Kali-
ningradregionen.

Arbetarrörelsens nordiska samarbetskommitté – SAMAK

SAMAKs årsmöte i januari 2004 hade fokus på 
Östersjösamarbetet, gäster från socialdemokra-
tiska partier och fackliga Landsorganisationer från 
hela Östersjöregionen hade inbjudits.

En Joint Baltic Sea Group har bildats, gruppens 
syfte är att utarbeta konkreta förslag till hur till-
växt och aktiv arbetsmarknadspolitik kan säkras i 
hela Östersjöregionen. 

Under året har en välfärdskonferens genom-
förts i Helsingfors. En arbetsgrupp har också 
tillsatts för att fortsätta diskutera förnyelse av 
den nordiska välfärdsmodellen bland annat mot 
bakgrund av den demografiska utvecklingen och 
den europeiska dimensionen.   

SAMAKs EU-arbetsgrupp har under året 
fortsatt följa EUs utveckling och arbetet i Europa-
facket och Socialdemokratiska partiet i Europa. Ar-
betsgruppen har under våren genomfört ett möte i 
Dublin under Irlands ordförandeskap i EU. Hu-
vudteman var Lissabonprocessen och det irländska 
ordförandeskapets prioritering av jämställdhet.

SAMAK-delegationen överlämnade en skri-
velse om ökad jämställdhet i Europa. Särskild vikt 
lades på kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden 
genom lika lön för likvärdigt arbete och genom 
barnomsorg i offentlig regi och möjlighet till 
föräldraledighet.

Under hösten har arbetsgruppen genomfört ett 
motsvarande möte i Amsterdam under det hol-
ländska ordförandeskapet i EU.

En starkare facklig organisation –  
från lokal till internationell nivå som bygger på  
allas lika värde och lika rätt

Mikael Timmelstad arbetar som elektriker och är 
medlem i Svenska Elektrikerförbundet
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Europaverksamhet

Under året har EU-parlamentsvalet, tjänstedirek-
tivet, förslaget till ett nytt fördrag och LO-kon-
gressen präglat europaverksamheten.

Vid LO-kongressen antogs internationella 
riktlinjer efter en aktiv diskussion i utskottsbe-
handling och plenarbehandling. LO-kongressen 
uttalade sig också mot idén om en folkomröstning 
av förslaget till nytt fördrag i EU och för ett beslut 
i riksdagen.

Inför EU-parlamentsvalet medverkade repre-
sentanter från LO på ett stort antal möten och 
arbetsplatsträffar. Informationsinsatserna ska 
ses som en inledning på ett arbete i syfte att öka 
intresset och kunskaperna om europeiska och 
internationella fackliga frågor.

En annan viktig fråga som dominerat perioden 
var förslaget till tjänstedirektiv. LO har vid en 
mängd möten aktivt fört fram synpunkter inom 
Europafacket, under valrörelsen och vid samråd 
med Näringsdepartementet och UD. Tillsam-
mans med TCO och LO-TCO Rättsskydd har LO 
lämnat konkreta textförslag till regeringskansliet 
och Europafacket för de avsnitt i direktivförslaget 
där arbetsrätten berörs.

Många av LOs insatser under diskussionerna 
om det nya fördraget har tidigare gett resultat. 
Dock ej försöken att få till stånd regler som ger 
rätt till fackliga sympatiåtgärder över gränserna, 
den så kallade femte friheten. Förberedelser har 
påbörjats för den formella behandlingen av för-
draget i Sverige.

Under året ingick LOs ordförande Wanja 
Lundby-Wedin i en av EU-kommissionen initierad 
arbetsgrupp, ledd av Wim Kok. Uppdraget var att 
arbeta fram ett underlag inför EU-toppmötet våren 
2005 och halvtidsöversynen av Lissabonstrategin. 

Inför gruppens möten togs material fram som 
speglade LOs syn på de aktuella frågorna.

Den slutliga rapporten från Wim Kok-grup-
pen innehöll många välkomna politikförslag. Det 
viktigaste budskapet var att Lissabonstrategins 
syfte, att skapa tillväxt och sysselsättning genom 
att balansera ekonomiska, sociala och miljöfrågor, 
är fortsatt angeläget och att processen måste fort-
sätta på den inslagna vägen. Ur facklig synvinkel 
var det också viktigt att gruppen slog fast nödvän-
digheten av ett socialt hållbart arbetsliv och rätten 
till trygghet i förändring.

Gruppen konstaterade också att även om 
framgångar funnits, så måste implementeringen 
bli bättre. Bland annat föreslogs en större roll för 
arbetsmarknadens parter och att dessa, både på 
nationell och internationell nivå, bör samlas i ett 
partnerskap för tillväxt och sysselsättning.

Europafacket – EFS

EFS har genomfört fyra ordinarie styrelsemöten 
och EFS styrkommitté har under året haft åtta 
möten. 

EFS-styrelsen har behandlat förslaget till ett 
nytt konstitutionellt fördrag inom EU och fram-
fört specifika krav och synpunkter. Med anledning 
av att EUs stats- och regeringschefsmöte i slutet 
av juni enades om den slutliga utformningen av 
det nya fördraget, sammankallades EFS styrkom-
mitté till ett extra möte i juli. Styrkommittén 
konstaterade att alla fackliga krav inte fanns med 
men i jämförelse med de nuvarande fördragen 
innebär slutförslaget en rad förbättringar. Försla-
get till nytt fördrag innehåller skrivningar om full 
sysselsättning, jämställdhet mellan kvinnor och 
män, en stärkt roll för arbetsmarknadens parter 
samt att EU ska vara en social marknadsekonomi. 
Därför gjorde också styrkommittén en i huvudsak 
positiv bedömning, beslutet bekräftades sedan 
också av EFS styrelse.
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Övriga frågor som varit aktuella är förslaget till 
tjänstedirektiv, revidering av arbetstidsdirektivet, 
direktivförslag om gränsöverskridande fusioner, 
revision av direktivet om europeiska företagsråd 
och diskussioner om företags möjligheter att byta 
hemland.

Inom Sociala dialogen och parternas gemen-
samma arbetsprogram, har ett avtal om stress i 
arbetslivet arbetats fram under våren. Dessutom 
pågår ett gemensamt arbete för ett ramavtal om 
jämställdhet. 

Europeiska Ekonomiska och Sociala kommittén – EESK

Inom EUs Ekonomiska och sociala kommitté har 
LOs representanter bland annat lyckats motverka 
oacceptabla arbetsgivarförslag i ett yttrande om 
Europas konkurrenskraft. Däremot lyckades vi 
inte dämpa kraven på mer ekonomiska resurser till 
EU bland annat beroende på stark oenighet inom 
arbetstagargruppen. Insatserna har fortsatt varit 
koncentrerade på ekonomisk politik, sysselsätt-
ning och jämställdhet.

SALTSA

Ett nytt avtal har tecknats mellan LO, TCO, 
SACO och Arbetslivsinstitutet om en ny treårspe-
riod för forskningsprogrammet SALTSA. Under 
året började SALTSA ge ut sammanfattningar av 
forskningsrapporter, bland annat Företagshälsovår-
dens vägval och Brobygge för en regional utveckling. 

Under året har projekt startat som behandlar 
viktiga delar av Lissabonstrategin för ett mer 
konkurrenskraftigt Europa, Activation policies och 
Flexicurity. SALTSA fortsätter också studierna 
av förutsättningarna och möjligheterna för de 
nya medlemsländerna att uppfylla de krav som 
sysselsättningsstrategin ställer och analyserar hur 
länderna ska kunna uppfylla de krav som finns 
utformade sedan tidigare. Det sker i projekten The 

Unification of Europe – the role of the social dialogue 
in the enlargement process of the E.E.S samt Macro-
economic framework for sustainable employment 
growth in the acceding countries.

Internationella Solidaritetsfonden

LO har under året gett ekonomiskt stöd till 
FFIs Solidaritetsfond för att göra det möjligt för 
utvecklingsländernas fackliga organisationer att 
delta på FFIs kongress. Stöd har också gått till FFIs 
kommitté för Cooperation on Workers’ Capital 
samt till palestinska LO (PGFTU).
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LO-TCO Biståndsnämnd

LO har tillsammans med TCO stött drygt 20 pro-
jekt i världen; bland dem ett stort Panafrikanskt 
projekt i samarbete med FFIs Afrikaregional och 
OATUU (Organization of African Trade Union 
Unity). Projektet omfattar stöd till fackliga orga-
nisationer i 16 länder och har handlat om facklig 
medlems- och ledarutbildning samt om utbild-
ning i mänskliga rättigheter i arbetslivet. Vidare 
stöder LO projekt i samarbete med de fackliga 
centralorganisationerna i Colombia, Palestina, 
Turkiet, Vietnam, arabregionen, Kongo, Sydafrika, 
Zimbabwe, Ryssland, de baltiska länderna och 
Polen med flera.

Olof Palmes Internationella Center

Projektet Global Respekt fortsatte under hela året. 
Studiecirkelmaterialet lanserades under våren på 
webben och har använts flitigt. Materialet gavs 
också ut i bokform och har översatts till engelska.

Tsunamikatastrofen

Den 26 december drabbades flera länder av enor-
ma flodvågor till följd av en jordbävning i Indiska 
oceanen. LO bidrog med en miljon till Radiohjäl-
pen och en miljon kronor till Röda Korset.  Arbe-
tet inleddes med en kampanj för stöd till återupp-
byggnadsarbetet i de drabbade länderna. Beslut 
togs att kanalisera insamlade pengar till I-fonden.

World Social Forum 

LO deltog med en förbundssammansatt dele-
gation vid WSF som hölls i Mumbai, Indien i 
januari. Enheten medverkade också i flera uppfölj-
ningsarrangemang av WSF i Sverige, bland annat 
ett som arrangerades av LO-TCO Biståndsnämnd.

Labour Market Dialogue Programme

Programmet är ett samarbete mellen LO, Svenskt 
Näringsliv och TCO. Programmet har två övergri-
pande mål: att främja respekten och tillämpning-
en av mänskliga rättigheter i arbetslivet och att 
främja ekonomisk tillväxt i programländerna. 

Programmet finansieras av Sida och omfattar 
perioden 1 juli 2004 till och med 20 juni 2006. 

Arbete har under året inletts i Nigeria och 
Ukraina och temaarbete har inletts om hiv/aids 
och Corporate Social Responsibility (CSR).

Riktlinjer för multinationella företag

OECDs riktlinjer för multinationella företag som 
reviderades år 2000 har fått en allt större bety-
delse i internationella sammanhang. Ett 70-tal 
företagsfall, det vill säga brott mot riktlinjerna, 
har behandlats i olika nationella kontaktpunkter. I 
den internationella debatten hamnar riktlinjerna 
under begreppet Corporate Social Responsibility 
som är ett ämne som finns med på dagordningen 
på de flesta internationella sammankomster. Före-
trädare för LO har medverkat när frågan behand-
lats på World Social Forum i Bombay, på det årliga 
kontaktpunktsmötet i OECD, i EUs program för 
CSR samt vid en rad sammankomster.

Fria Fackföreningsinternationalen – FFI

FFI höll sin kongress 5-10 december i Miyazaki, 
Japan. Kongressens stora frågor var att besluta 
om organisationens prioriteringar och att skapa 
en bättre struktur av kansliet och dess regioner 
för att underlätta underlätta att kongressbesluten 
förverkligas. Kongressen beslöt också att fortsätta 
arbetet med att senast 2006 ha bildat en ny global 
facklig organisation genom en sammanslagning 
av FFI, World Confederation of Labour (WCL) 
och demokratiska fackliga organisationer som står 
utanför FFI och WCL.
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LO ingick i en internationell facklig uppvakt-
ning av Världsbanken och Internationella Va-
lutafonden i oktober. Ett direkt resultat blev att 
Världsbanksorganet IFC (International Finance 
Corporation) beslöt att anta samtliga grundlägg-
ande mänskliga rättigheter i arbetslivet som vill-
kor för sin långivning till privata företag.

LO deltog också i den arabiska regionalorga-
nisationen ICATUs 11e kongress i Damaskus i 
december. Kongressen blev en seger för de de-
mokratiska fackliga krafterna, vilket var särskilt 
glädjande med tanke på att LO ekonomiskt stött 
ICATUs arbete kring demokrati och fria fackliga 
rättigheter.

ILO (Internationella Arbetsorganisationen)

Vid ILOs 92:a Arbetskonferens i juni reviderades 
ILOs rekommendation nr 150 om Utveckling av 
mänskliga resurser. Arbetskonferensen antog vi-
dare en särskild resolution om jämställdhetsfrågor 
efter förslag från bland annat LO. En andra Global 
rapport om den fria förenings- och förhandlingsrätten 
behandlades också. Plenardiskussionen ägnades 
åt att diskutera ILOs roll och uppgifter i uppfölj-
ningen av rapporten från Världskommissionen 
om en social dimension av globaliseringen.

LO deltog vid en trepartskonferens i Vilnius 
i maj 2004 där regeringarna, facken och arbets-
givarna från de baltiska länderna samt Polen 
var samlade för att diskutera uppföljningen av 
Världskommissionsrapporten. Vid konferensen 
framfördes från vår sida bland annat vikten av 
icke-diskriminering av utländsk arbetskraft med 
tanke på förslaget till tjänstedirektiv inom EU. 

LO deltog också i ett första möte med den nya 
EFS-arbetsgruppen om handel och globalisering 
som LO varit initiativtagare till. Arbetsgruppen 
utarbetade ett förslag till resolution om EUs roll 
och ansvar när det gällde Världskommissionsrap-

porten. Denna resolution antogs sedan av EFS 
styrelse i juni.

Under perioden ratificerade Sverige ILOs 
konvention nr 184 om Hälsa och säkerhet i jordbru-
ket. Dessutom inleddes Sveriges nya omfattande 
biståndsarbete med ILO via SIDA och där LO 
varit pådrivande.

Besöksverksamhet

Antalet besök under året, som arrangerades av 
internationella enheten, var något färre än under 
föregående år. 18 besöksprogram anordnades, med 
totalt 144 besökare. De flesta besökare var från 
länder i Ostasien.

De frågor som rönt störst intresse är allmän in-
formation om LO, kollektivförhandlingssystemet, 
facklig-politisk samverkan samt jämställdhet.

Fackliga studier och folkbildning

Det förbundsgemensamma projektet En stark 
facklig utbildning och folkbildning (FUF) startades 
2002 och avslutades i och med utgången av 2004. 
Projektet har varit mycket framgångsrikt när det 
gäller att öka antalet deltagare i grundläggande 
facklig medlems/introduktionsutbildning. När 
projektet startade var det cirka 11 000 deltagare/år. 
2002 steg antalet till 24 700, 2003 var det 34 600 
och under 2004 deltog 35 400 personer.

För att kunna bibehålla dessa höga deltagar-
antal beslöt LO-kongressen i juni att inrätta en 
stipendiefond till facklig medlemsutbildning 
samt att fortsätta stärka den lokala och regionala 
fackliga studieorganisationen. Under projekt-
tiden bildades 144 tvärfackliga arbetsgrupper för 
facklig utbildning tillsammans med ABF. Under 
2004 bildades en central arbetsgrupp för den lokala 
fackliga folkbildningen, LFF. Gruppen har till 
uppgift att verka i kongressbeslutets anda.
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Flera förbund har arbetat med att stärka den 
förbundsinterna studieorganisationen med hjälp 
av processutbildningen Utbildning och utveckling 
på arbetsplatsen tillsammans med ABF och Örenäs 
folkhögskola.

LOs kvalificerade tvärfackliga utbildningar

Det totala antalet deltagare i LOs kvalificerade 
fackliga utbildningar sjönk för första gången på 
flera år, se nedanstående tabell. Orsakerna till det-
ta är främst ekonomiska; minskade reella anslag i 
form av så kallade partsmedel från Näringsdepar-
tementet samt minskade egna avsättningar.

Antal deltagare i kvalificerad facklig utbildning

Särskilt högt har söktrycket varit på kursen Insik-
ter. Genom att utöka antalet externatkurser kunde 
dock lika många som föregående år delta.

LOs IT-skola

Resurserna inom IT-skolan har utökats med ett så 
kallat författarverktyg vilket innebär möjligheter 
att i egen regi producera nya utbildningar. Kom-
munal har anslutit sig som delägare. Utvecklandet 
av fler fackliga utbildningar har påbörjats.

LO idédebatt

Året har präglats av diskussioner i styrgruppen 
och i LOs styrelse om LO idédebatts framtida 
utveckling. Dessa har resulterat i ett beslut om att 
söka utveckla ett närmare samarbete med SAP och 
ABF när det gäller de delar av verksamheten som 
har karaktären av en tankesmedja. 

Den omfattande lokala och regionala verksam-
heten inom ramen för LO idédebatt har bedrivits 
som tidigare. De centrala aktiviteter som genom-
förts under året är Filmer och samtal om makt och 
rättvisa med filmvisningar på över 20 orter, LOs 
och Attacks sommarläger samt projektet Boken 
lever!.

LOs högskola

Under våren genomfördes en endagskonferens 
med förbundens studie- och personalansvariga 
kring den framtida inriktningen på arbetet. Kon-
ferensen bekräftade nödvändigheten av att hitta 
nya samverkansformer med högskolan och att LOs 
samordningsansvar måste få nytt innehåll. I det 
syftet har under året kontakt etablerats med olika 
aktörer i högskolevärlden.

Under hösten har LO samverkat med TCO 
kring en högskolekurs med start januari 2005, 
Framgångsrik förhandling, i samarbete med AKPA, 
Institutionen för arbetsmarknadskunskap och 
personaladministration vid Stockholms universi-
tet. Rekryteringen på såväl LO- som TCO-sidan 
har lyckats väl.

Europafackets utbildningar

LO har under året i oförändrad utsträckning 
utnyttjat kursplatser i Europafackets utbildningar, 
framför allt inom områdena språk och projektled-
ning. Under året har det dessutom anordnats en 
kursdag kring EUs olika budgetlinjer för projekt 
inom områden av fackligt intresse, med medver-
kan från ETUCO.

LO deltar i enlighet med tidigare etablerad 
policy i ETUCOs stora tvååriga projekt, TRACE 
(Trade Unions Anticipating Change in Europe) med 
start i november 2004. TRACE samlar sex europe-
iska fackliga federationer och tolv huvudorganisa-
tioner. LOs åtagande i projektet är betydande.    

År 2000 År 2001 År 2002 År 2003 År 2004
2 886 2 949 3 512 3 985 3 339
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Läs- och skrivsvårigheter

LOs arbete med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 
har fortsatt under året. Regional verksamhet finns 
i tio LO-distrikt där en del distrikt har samverkan 
med lokala Alfa-center. Samarbete finns mellan 
ABF, LO och FMLS (Förbundet funktionshindrade 
med läs- och skrivsvårigheter) på både regional 
och central nivå samt tillsammans med ett antal 
folkhögskolor runt om i landet.

Under LO-kongressen togs beslut om att i 
möjligaste mån producera LOs broschyrer på ett 
läsvänligt sätt. Utvecklingsarbete tillsammans 
med Brunnsviks skrivcentrum pågår också, som 
ett centralt nav för utbildningar och hjälpmedel. 
En erfarenhetskonferens med ett 60-tal deltagare 
från ABF, FMLS och LO-förbund genomfördes på 
Brunnsvik under slutet av året. 

Korttidsbidrag

LO fick 43 miljoner att fördela 2004. Bidragets 
syfte att stimulera till vidare studier har uppfyllts 
och tilldelat anslag var intecknat redan vid årsskif-
tet. Bidraget vänder sig till utbildningar i svenska, 
engelska, matematik samt samhällsorienterade 
ämnen. Tusentals personer har studerat med bi-
dragets hjälp och fått möjlighet att få kompetens 
inom grundskole- och gymnasieområdena. En 
möjlighet som de inte skulle ha haft utan korttids-
bidraget.

Under året har ett ärenderegister vidareut-
vecklats. Detta för att de administrativa rutinerna 
skulle kunna överlämnas till vårt servicecenter 
FSC AB. Beslut, information och övrig handlägg-
ning av ansökningar kommer även i fortsättning-
en att ske från LO-kansliets utbildningsenhet. 

Ungdomsverksamhet

Ungdomars attityder formas i allt yngre åldrar. Det 
fackliga elevarbetet blir allt viktigare för fackets 
återväxt. Under våren genomfördes fyra regionala 
ungdomskonferenser med 124 deltagare. Konfe-
renserna var en uppföljning av kurserna Fackets 
grunder och Facket och politiken. Deltagarna disku-
terade hur en LO-kongress fungerar och vilka mo-
tioner som skulle behandlas. Kongressrapporten 
Medlem 2010 och dokumentet Fackliga strategier för 
bättre byten behandlades även på samtliga konfe-
renser. Under LO-kongressen 2004 diskuterades 
frågan om elevarbete och facket i skolan flitigt.

Tyngdpunkten i verksamheten har i övrigt va-
rit att stärka LO-distriktens ungdomsverksamhet. 
Distrikten organiserar verksamheten i regionala 
ungdomskommittéer där förbundsavdelningarna 
och SSU är representerade. LO samordnar verk-
samheten med förbunden och SSU-förbundet. 
Fyra regionala ungdomskonferenser genomfördes 
under hösten för att bland annat för att gå igenom 
LO-kongressens beslut och LO-distriktens verk-
samhet.

Facket i skolan

Under mars, april och maj månad besökte LO- 
distrikten skolor för att informera om vilka rät-
tigheter och skyldigheter eleverna har när de ska 
sommarjobba. Flera LO-fack informerade elever 
på högstadieskolor. Under hösten genomfördes en 
skolorganisatörsutbildning med cirka 30 deltagare 
som en uppföljning av LO-kongressens beslut att 
kraftigt höja ambitionsnivån när det gäller facklig 
information på skolor. 
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Fackliga ungdomsutbildningar 

LO-distrikten genomförde tre olika ungdomsut-
bildningar för LO-medlemmar under 30 år. Cirka 
2 000 deltagare gick Fackets grunder och cirka 600 
valde att gå vidare till steg två, Facket och politiken. 

Facket i sommarland och vinterland  

LO bedriv som tidigare verksamheterna Facket i 
sommarland och Facket i vinterland. Verksamheter-
nas syfte är att hjälpa ungdomar som inte är med i 
facket när de arbetar under sin ferieperiod. Under 
sommaren tog cirka 2 600 ungdomar kontakt med 
LOs hjälptelefon för att få tips och råd om sina 
rättigheter och skyldigheter. Samtliga LO-distrikt 
har under juni och juli även genomfört utåt-
riktade kampanjer och riktade arbetsplatsbesök 
på ställen där feriearbetande ungdomar jobbar. 
Framförallt har arbetsplatser inom hotell- och 
restaurangbranschen, handeln samt kommunala 
arbetsplatser besökts. 

Under januari och februari genomförde LO-di-
strikten i Dalarna, Mellersta Norrland, Västerbot-
ten och Norrbotten riktade arbetsplatsbesök på 
vintersportorter för att informera om facket och 
värva medlemmar.

Yrkeslandslaget 

Under 2004 intensifierades arbetet med Yrkes-
landslaget, Youth Skills Sweden, och gavs större 
prioritet. Ansträngningar har gjorts för att bygga 
upp ett bra nätverk med kansliet för Youth Skills 
Sweden och med Svenskt Näringsliv. Under året 
togs ett rekordstort lag ut inför tävlingarna 2005 
och i samband med det har LO tagit sats för att 
öka antalet informationstillfällen, internt och 
externt, om Yrkeslandslaget.

Internationellt ungdomsarbete

Under året har LO varit representerade i EFS och 
FFIs ungdomsgrupper. Sverige har i samarbete 
med facken i övriga Norden jobbat för att verk-
samheten mer ska vara inriktad mot rekrytering 
och organisering av ungdomar. 

Storstadssatsningen

Arbetet inom det förbundsgemensamma projektet 
LOs Storstadssatsning har fortsatt under året. Det 
bedrivs inom Stockholms län och Göteborgs- och 
Malmöregionerna.

Projektet leds av en central styrgrupp med 
ledamöter från sex förbund och representanter 
från de tre regionerna samt av styrgrupper inom 
respektive region. Storstadssatsningen arbetar 
främst med organisatoriskt utvecklingsarbete 
inom områden som medlemsrekrytering, kollek-
tivavtal och facklig utbildning.

Ett omfattande arbete bedrivs tillsammans 
med förbundsavdelningarna inom regionerna. Här 
nedan redovisas bara några exempel.

I Stockholms län har från och med årsskiftet 
det tidigare Arlandaprojektet nu övergått i ordi-
narie verksamhet. Den gemensamma tvärfackliga 
expeditionen är invigd och i fullt bruk. Utöver 
detta har en rad olika utvecklingsarbeten genom-
förts inom områdena kollektivavtal och med-
lemsrekrytering. Ett helt nytt sätt att arbeta med 
LO-sektionerna har utvecklats och visat sig vara 
mycket positivt. 

I Malmö har man under året utvecklat ett 
gemensamt samarbete med avtalstecknare samt 
gjort en nystart inom den fackliga Medlemsutbild-
ningen.
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I Göteborgsregionen har man utvecklat ett 
konkret arbete och utbildningsinsatser inom 
Ordning och reda-området. Framförallt har man 
fortsatt att utveckla den fackliga samordningen 
inom bemanningsbranschen, där man bland annat 
tvärfackligt arbetat med att informera anställda 
om facket och bemanningsavtalet samt bedrivit 
medlemsvärvning.

Fackligt-politiskt arbete

Under verksamhetsåret avslutades projektet att 
värva 100 000 medlemmar till det socialdemokra-
tiska partiet. Projektets viktigaste slutsats har varit 
att vägen till inflytande i politiken för LO-med-
lemmar är genom det egna engagemanget i en 
lokal (s)-förening. 

LO-kongressen fattade också beslut med denna 
inriktning.

Europafacklig kampanj

Under första halvåret planerades och genomfördes 
europavalskampanjen inför EU-valet i juni. En 
närmare utvärdering och redovisning av kampan-
jen sker i början av 2005. 

1 maj

Ambitionen med 1 maj 2004 var att fler skulle 
engageras i samtal om det internationella fack-
ligt-politiska arbetet, inte minst för att mobilisera 
inför EU-valet. Servicefackens politiska kommitté 
anordnade med framgång aktiviteter i Kävlinge. 
Arrangemanget samlade 250 deltagare och aktivi-
teterna var också en upptakt för ett projekt mot 
främlingsfientlighet.

I Göteborg gavs några lokala filmare i uppdrag 
att dokumentera 1 maj. Syftet var att använda filmen 
som utgångspunkt för samtal med rörelsen i Göte-
borg om fortsatt utveckling av 1 maj till nästa år.

Fackliga utskottets verksamhet

Fackliga utskottet genomförde en planeringsöver-
läggning i augusti för att analysera EU-valrörelsen 
samt för att diskutera utskottets roll och mandat, 
kommande verksamhetsår med mera. Utskottet 
har också besökt samtliga förbundsledningar för 
att informera om och diskutera verksamheten. 
Under året har det tagits fram en presentationsfol-
der av fackliga utskottet.

Försäkringsrådgivarverksamheten

Att vara försäkringsrådgivare är ett fackligt för-
troendeuppdrag. Förbundens avdelningar anmäler 
vilka personer som valts och därefter registreras de 
i LOs förbundsövergripande försäkringsrådgivar-
register. Vårt register bestod av 9 828 rådgivare vid 
utgången av år 2004, vilket var en liten minskning 
jämfört med året innan. Att antalet minskat beror 
på att LO tillsammans med förbundsavdelning-
arna har gjort en översyn av registret. Vi beräknar 
att den årliga omsättningen är cirka 15 procent. 

För att bibehålla en stark försäkringsrådgivar-
organisation är det av stor vikt att rådgivarens 
status höjs. Förbunden ansvarar för rådgivaren, 
LO genomför den grundläggande utbildningen 
och förbunden med sina avdelningar ansvarar för 
utvecklingen av rådgivarens fortsatta roll i organi-
sationen. Samtliga parter har gemensamma intres-
sen med verksamheten – att förmedla grundlägg-
ande kunskaper till samtliga medlemmar om det 
skydd de har i samhället och på arbetsplatsen. 

Under året har 1 126 personer utbildats till råd-
givare och de har genomgått en tredagarsutbild-
ning med mellanliggande studier. I den genom-
förda vidareutbildningen har 4 176 rådgivare fått 
ytterligare utbildning för sitt uppdrag. Samtliga 
förbund har varit med i dialogen och fortsatt 
utveckling av verksamheten.
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Förbunden ges möjlighet att medverka i utbild-
ningen för att ytterligare markera vikten av verk-
samheten och den fackliga prägeln på uppdraget. 

Försäkringsrådgivarna har arbetat med kvarts-
samtal vilket innebär att förbundsmedlemmarna 
får en personlig genomgång av sitt försäkringspa-
ket. Medlemskvarten och det personliga samtalet 
är mycket uppskattat.

Kultur och långsiktig opinionsbildning

2004 var det sista verksamhetsåret för LOs fond 
för kultur och långsiktig opinionsbildning, vilken 
bildades genom beslut av LOs styrelse år 2000 för 
en period av fem år. Fondens syfte har enligt be-
slutet varit att ”understödja politisk och kulturell 
verksamhet och en fri debatt i samhället i frågor 
som har stor betydelse för fackföreningsrörelsen… 
det ligger i fackföreningsrörelsens intresse att en 
sådan debatt också förs från personer, grupper och 
organisationer som inte direkt tillhör arbetarrörel-
sen eller fackföreningsrörelsen”. 

Fondens styrelse har bestått av LOs ordförande, 
representanter från LOs kansli samt en represen-
tant vardera för Byggnads, Metall, Kommunal och 
Handels. Styrelsen har haft fyra sammanträden 
under året. 
Fondens styrelse beslutade år 2004 om samman-
lagt 5 381 266 kronor i stöd till följande projekt:
●  CD-skivan Trots, med klassiska kampsånger i 

modern tappning
●  Södra Folkliga Teaterns uppsättning av  

Stad i Världen
●  Teaterföreningen Pionjärerna,  

Metalls avd 99 i Surahammar
●  Fotoutställning av Ulla Lemberg
●  S-kvinnors diskussionsmaterial om kvinnors 

hälsa

●  Bok om spetälskan i Sverige
●  Stockholm Pride 2004    
●  Arbetarrörelsens Arkiv    
●  Bryggerihistoriskt projekt av Livs avd 4  

i Uppsala, 
●  Fryshusets projekt Elektras bröder   
●  Formens Hus i Hällefors    
●  LOs integrationsprojekt Nytt Liv i Sverige 
●  Arbetarteaterförbundet 
●  ABFs projekt Sång för alla    
●  Kultur på LO-kongressen    
●  Föreningen Vetenskap och Allmänhet   
●  Runöskolans Stig Sjödin-pris   
●  Löntagarnas Europaportal   
●  Kultur på Unga Örnars kongress    

MedlemsEl

I arbetet med att informera om MedlemsEl har 
medverkan skett på ett 60-tal möten, konferenser 
och kongresser. Annonsering har skett i de flesta 
fackförbundstidningar. 40 personer från 20 LO-
fack har utbildats för att göra speciella säljinsatser. 
Nytt informationsmaterial har tagits fram. 

När det gäller avtalstecknandet har det under 
året varit relativt trögt beroende på det höga elpri-
set. 12 000 nya avtal har tecknats under året.

Organisationsförändringar

Arbetet i linjeorganisationen har under året do-
minerats av att föra ut innehållet i de strukturella 
förslag som fanns i kongressrapporten Medlem 
2010 och som berör LO-distrikten och LO-facken 
i kommunerna. De två geografiska områdena som 
är längst fram i arbetet är Småland-Blekinge och 
Gävleborg-Dalarna. LO-distrikten i Kalmar, Ble-
kinge och Kronoberg har beslutat om ett samgå-
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ende den första januari 2006, och LO-distrikten i 
Gävleborg och Dalarna 2007.

Förberedelser har gjorts för att utveckla insat-
serna för elevinformation. 

Centrala konferenser med LO-distrikten är 
genomförda enligt plan. En av dessa genomfördes 
i samband med SAPs extrakongress. 

Ekonomiskt har administrationsbidrag och 
verksamhetsbidrag till LO-distrikten och LO-
facken i kommunerna levererats enligt budget. Ett 
nytt system för fördelning av administrationsbi-
draget har beslutats och presenterats för distrik-
ten. Systemet är utformat så att det stimulerar till 
strukturförändringar enligt kongressens beslut.

Fackligt organisationsarbete

Efter kongressens beslut om en ny typ av orga-
nisation lokalt och regionalt har LO tillsatt en 

projektgrupp för att verkställa beslutet. Projektar-
betet har på olika sätt involverat medarbetare på 
LO-kansliet och i samtliga LO-distrikt. Distrikten 
och LO-facken i kommunerna har under hösten 
2004 sammankallats i olika konstellationer vid 
flera tillfällen. Uppgiften har varit att gemensamt 
arbeta fram nya regionala och lokala organisatio-
ner anpassade till de skilda förutsättningar som 
råder. Arbetet har fortlöpande rapporterats till 
LOs arbetsutskott. Arbetet fortskrider under 2005.

Organisationsstatistik

Under 2004 har arbetet med att utveckla och sam-
manställa organisationsstatistik bedrivits. Statistik 
över medlemsantalen i distrikten, LO-facken i 
kommunerna, förbunden och avdelningarna har 
uppställts. Materialet har använts som en viktig 
del för bland annat planeringen av verksamheten. 
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Kongress 2004
Under temat Värt att slåss för höll LO sin 25e ordinarie kongress 
den 19–23 juni i Folkets Hus i Stockholm.
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Kongressen

Ditas M Enström arbetar som tvättbiträde och är 
medlem i Industrifacket.

LO höll sin 25e ordinarie kongress den 19 till 23 
juni i Folket Hus i Stockholm. Kongressens tema 
var Värt att slåss för. Av 300 delegater var 118 kvin-
nor vilket innebar att kvinnornas andel var 39 pro-
cent. Medelåldern bland ombuden var för männen 
49,0 år och för kvinnorna 46,7 år. 11 ombud var 
30 år eller yngre. I kongressen ingick också de 125 
ledamöterna i LOs representantskap samt de 15 
ledamöter som utgör LOs styrelse.

Kongressen hade att ta ställning till 354 motioner 
samt kongressrapporterna LOs organisationsplan 
2004 och Medlem 2010. Kongressen behandlade 
också styrelsens förslag till riktlinjer: Fackliga 
strategier för bättre byten. 

LO-kongressen besöktes av närmare 1 500 
personer, såväl aktiva LO-medlemmar från hela 
Sverige som andra intresserade, samt bevakades 
av ungefär 500 svenska och utländska journalister. 
Till kongressen hade dessutom inbjudits cirka 60 
utländska gäster. Denna sammanställning är inte 
fullständig men tar upp några av de viktiga frågor 
kongressen hade att ta ställning till.

Nya arbetsformer

Kongressen provade för första gången en ny 
arbetsform – utskottsarbete. Samtliga kongress-
delegater delades in i grupper som diskuterade 
förslaget till internationella riktlinjer samt de fyra 
centrala avsnitten i Fackliga strategier för bättre 
byten. Avsnitten behandlade områdena arbete och 
sysselsättning, lönebildning och avtalsrörelse, väl-
färdspolitiken samt goda och utvecklande arbeten. 
Varje ämne behandlades av två utskottsgrupper.

Utskottens förslag till ändringar och komplet-
teringar i strategidokumentet behandlades av LOs 
styrelse under kongressen och förelades kongres-
sen för beslut.

Kamp mot arbetslösheten

I sitt inledningsanförande slog LOs ordförande 
Wanja Lundby-Wedin fast att inget är mer värt att 
slåss för än arbete åt alla. Kongressen fattade också 
flera beslut i den andan. Bland annat krävde man 
en ny målsättning för finanspolitiken. 

Finanspolitikens mål har hittills varit att hålla 
budgeten i balans och se till att de offentliga utgif-
terna ryms under utgiftstaket. LO-kongressen an-
såg att dessa mål bör kompletteras med uppgiften 
att stabilisera sysselsättningen. Kongressen ansåg 
att staten, genom att införa en sysselsättnings-
marginal, skulle kunna stimulera efterfrågan på 
arbetskraft oberoende av utgiftstaket.

Behovet att förstärka a-kassan diskuterades 
också. Kongressen beslöt prioritera kravet på höjt 
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tak i a-kassan. På sikt bör också ersättningsnivån 
höjas till 90 procent av inkomsten. Kongressen 
ansåg att de fackliga organisationerna har en vik-
tig uppgift i att medverka till utformandet av en 
stabil arbetslöshetsförsäkring som har brett stöd 
eftersom arbetslöshetsförsäkringen är central för 
den ekonomiska politiken, strukturpolitiken och 
lönepolitiken.

Jämställda löner

Kongressen tog en tydlig ställning mot lönediskri-
minering och för jämställda löner mellan kvinnor 
och män. Flera motioner handlade om behovet av 
fortsatta satsningar på de lägst avlönade. Kongres-
sen konstaterade att avtal var bättre än lag för att 
komma tillrätta med orättvisorna. Kongressen 
ansåg vidare att den lokala förhandlingsnivån var 
viktig för det fackliga engagemanget. Kongressen 
menade att utmaningen var att finna en bra av-
vägning mellan vad som ska beslutas centralt och 
vad parterna ska enas om lokalt. 

Arbetsrätten 

Kongressen instämde i de motioner som krävde att 
man ska rensa upp i floran av anställningsformer. 
När det gällde problematiken med anställnings-
trygghet vid entreprenadskiften menade kongres-
sen att reglerna inte fungerade tillfredsställande. 
Regelverket medgav alldeles för stora möjligheter 
att välja bort långtidssjukskrivna, småbarns- 
föräldrar och fackligt aktiva. 

LO-kongressen instämde också i en motion 
som tog upp problemet med osakliga uppsägningar 
av fackligt förtroendevalda. Kongressen ansåg 
att det var orimligt att en arbetsgivare, även i fall 
där en uppsägning samtidigt utgör en förenings-
rättskränkning, kan ”köpa ut” en arbetstagare trots 
att Arbetsdomstolen ogiltigförklarat uppsägningen.

Krav på att mängden deltid ska begränsas till 

förmån för en stärkt rättighet till heltidsanställ-
ningar fanns i ett flertal motioner till kongressen. 
Kongressen konstaterade att det ofrivilliga del-
tidsarbetet och de otrygga anställningarna främst 
drabbade kvinnorna och gör att de förvägras möj-
ligheten till en lön som går att leva på. Nästan en 
tredjedel av LO-kvinnorna under 30 år har någon 
form av tidsbegränsad anställning. Det ökar risken 
att fastna i arbeten med låg lön och små utveck-
lingsmöjligheter. Kongressen krävde att riksdagen 
snarast lagstiftar om rätten till heltid och rätten 
till trygga anställningar.

Ensamarbete

Många motioner berörde vikten av en bra arbets-
miljö och ett väl fungerande arbetsmiljöarbete. 
Flera av dessa tog upp problematiken med det 
ökande ensamarbetet, främst inom den privata 
servicesektorn. Kongressen konstaterade att rege-
ringen och Arbetsmiljöverket beslutat om förbud 
mot ensamarbete nattetid på bensinstationer om 
inte vissa säkerhetsvillkor var uppfyllda och ansåg 
att motsvarande också borde gälla kvälls- och natt-
öppna butiker. Kongressen tog ett uttalande som 
krävde förbud mot farligt ensamarbete och pekade 
på den ökade risken för rån och våld mot ensamar-
betande medlemmar.

Välfärdsfrågor 

LO-kongressen gav LOs styrelse i uppdrag att 
driva frågan om höjda tak i sjukförsäkringen, för-
äldraförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen. 
Kongressens uppfattning var att välfärdssystemen 
ska vara skattefinansierade i första hand, men att 
även andra lösningar kan vara tänkbara. 

Kongressen tyckte också att tandhälsan har 
blivit en klassfråga och beslutade att verka för att 
tandvårdsförsäkringen likställs med sjukförsäk-
ringen. 
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Kongressen beslöt vidare att föräldraförsäk-
ringen borde utvecklas så att en tredjedel viks åt 
pappan, en tredjedel åt mamman och en tredjedel 
fortsatt går att överlåta mellan föräldrarna. Dess-
utom krävdes en höjning av taken i föräldraledig-
heten eftersom inkomstskillnader mellan kvinnor 
och män gör att det för de flesta familjer innebär 
en ökad kostnad om pappan tar ut föräldraledig-
het jämfört med om mamman gör det.

Internationella riktlinjer 

LO-kongressen beslutade om nya riktlinjer för 
LOs internationella arbete under den kommande 
kongressperioden. Uppdraget till LO innebar 
bland annat att LO skulle stödja uppbyggandet av 
starka och självständiga fackliga organisationer i 
alla delar av världen samt att bidra till utökat fack-
ligt-politiskt samarbete på de olika internationella 
nivåerna. 



52 ❘ LOs verksamhetsberättelse 2004

LO ska också fortsätta arbetet med att garan-
tera rätten till sympatiåtgärder på såväl europeisk 
som global nivå samt arbeta för att allas rätt till 
arbete och grundläggande mänskliga rättigheter i 
arbetslivet främjas och respekteras.

På europeisk nivå innebär riktlinjerna att 
organisationen ska verka för bättre och mer 
enhetliga regler om arbetstagares inflytande samt 
för att kollektivavtal alltid ska godtas som metod 
för nationellt införlivande av EU-lagstiftning. 
När tjänster utförs med medhavd arbetskraft över 
gränserna ska arbetsvillkor och kollektivavtal i 
arbetslandet gälla som minimum. 

Nej till folkomröstning 

I diskussionen om en eventuell folkomröstning 
om EUs ny konstitution menade kongressen att 
det var nödvändigt att klargöra vilka olika alterna-
tiv som stod till buds. Ett nej till fördraget skulle 
inte innebära ett nej till EU utan istället att man 
säger ja till de nuvarande fördragen.

Styrelsen hade i sitt yttrande över konventets 
förslag pekat på ett antal områden, i huvudsak 
fackliga, där det nya fördraget är bättre jämfört 
med de nuvarande. Väger man dessutom in övriga 
aspekter ansåg kongressen att det var omöjligt att 
formulera frågeställningarna så att det enkelt går 
att antingen säga ja eller nej till det nya fördraget. 
Frågan var därför inte lämpad att avgöra genom 
folkomröstning. 

Facket i skolan 

Kongressen beslöt att en förbundsgemensam verk-
samhet, Facket i skolan, ska etableras i alla Sveriges 
kommuner. Kongressen slog fast att det är viktigt 
att bredda, fördjupa och utveckla den tvärfackliga 
ungdomsverksamheten under den kommande 
kongressperioden.

Beslutet innebär att LO och förbunden måste 
bli bättre på att etablera kontakt med våra poten-
tiella medlemmar redan på gymnasiet. Den tvär-
fackliga organisationens betydelse kommer därför 
att öka i betydelse. 

Ökad påverkan ska ge starkare lokal och regional  

LO-verksamhet 

Kongressen beslöt att förändra den regionala 
tvärfackliga organisationen. Man ansåg också att 
den lokala tvärfackliga organisationen behövde en 
översyn. Den tvärfackliga verksamheten förutsät-
ter en större lokal anpassning och ökad lyhördhet 
för förändringar utifrån lokala förutsättningar. 
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Ansvaret för omfattning, inriktning och former 
för lokalt tvärfackligt samarbete ska vila på för-
bundsavdelningarna.

LOs representantskap får möjlighet  

att pröva LO-avgiften varje år 

Av avgiftskommitténs rapport framgick att den 
bekymmersamma ekonomiska utvecklingen i 
organisationen beror på att LO sedan 1991 haft en 
nominellt oförändrad avgift, att medlemsanta-
let i förbunden minskat och kostnadsnivån inte 
har minskat i motsvarande grad. LO-kongressen 
delade styrelsens uppfattning att frågan om en 
eventuell förändring av avgiftens storlek inte kan 
vänta till nästa kongress. Kongressen beslöt därför 
att uppdra åt LOs representantskap att vid sitt 
årsmöte varje år under kongressperioden pröva 
frågan om LO-avgiftens storlek och att nästa kon-
gress prövar avgiftens konstruktion.
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Så styrs LO

Kongressen är LOs högsta beslutande församling.  
LOs styrelse och ledning väljs av kongressen.



Bakre raden från vänster: Kjell Dahlström, Skogs- och Träfacket, Erland Olauson, LO, Hans Öhlund, Fastighetsanställdas Förbund,  

Åke Södergren, Livsmedelsarbetareförbundet, Hans Tilly, Byggnadsarbetareförbundet, Per Winberg, Transportarbetareförbundet,  

Kjell Ahlberg, LO, Sune Ekbåge, Pappersindustriarbetareförbundet

Främre raden från vänster: Ulla Lindqvist, LO, Jan Rudén, SEKO, Ylva Thörn, Kommunalarbetareförbundet, Göran Johnsson, Metallindustri-

arbetareförbundet, Wanja Lundby-Wedin, LO, Leif Ohlsson, Industrifacket, Birgitta Kihlberg, Hotell och Restaurang Facket, Ninel Jansson, 

Handelsanställdas Förbund, Stig Larsson, Elektrikerförbundet
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Wanja Lundby-Wedin  LO
Erland Olauson  LO
Ulla Lindqvist   LO
Leif Håkansson  LO

Ordinarie ledamöter      Suppleanter 

Hans Tilly        Thomas Gustavsson
Byggnadsarbetareförbundet    Byggnadsarbetareförbundet

         Stig Larsson
         Elektrikerförbundet  
         Gunnar Ericson
         Byggnadsarbetareförbundet

Hans Öhlund        Lars-Åke Lundin
Fastighetsanställdas Förbund    Målareförbundet

         Anders Bergsten
        Fastighetsanställdas Förbund

         Hans-Åke Engdahl
         Målareförbundet

Ninel Jansson       Lars-Anders Häggström
Handelanställdas Förbund     Handelsanställdas Förbund

         Tommy Tillgren
         Handelsanställdas Förbund

         Gustaf Holmlund
         Handelsanställdas Förbund

Landsorganisationens styrelse 2004  
valda på LOs kongress den 22 juni
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Birgitta Kihlberg      Jan Österlind 
Hotell och Restaurang Facket    Grafiska Fackförbundet

         Per Persson
         Hotell- och Restaurang Facket

     Tommy Andersson
     Grafiska Fackförbundet

Leif Ohlsson        Leif Håkansson
Industrifacket       Industrifacket

         Kurt Walther
         Industrifacket

         Birgitta Widén
         Industrifacket

Ylva Thörn        Lars-Åke Almqvist
Kommunalarbetareförbundet    Kommunalarbetareförbundet

         Håkan Pettersson
         Kommunalarbetareförbundet

          Lennart Johansson
         Kommunalarbetareförbundet

Åke Södergren      Hans-Olof Nilsson
Livsmedelsarbetareförbundet    Livsmedelsarbetareförbundet

         Gerald Lindberg
         Livsmedelsarbetareförbundet

         Pauli Kristiansson
         Livsmedelsarbetareförbundet
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Göran Johnsson       Stefan Löfven
Metallindustriarbetareförbundet   Metallindustriarbetareförbundet

         Anders Tiderman
         Metallindustriarbetareförbundet

         Birgitta Lanér
         Metallindustriarbetareförbundet

Jan Rudén         Tomas Abrahamsson
SEKO        SEKO

     Sven-Olof Hellman
         SEKO

         Yvonne Hansson
         SEKO

Kjell Dahlström      Sune Ekbåge 
Skogs- och Träfacket     Pappersindustriarbetareförbundet

         Lars Johansson
         Skogs- och Träfacket

         Per-Olof Sjöö
         Skogs- och Träfacket

Per Winberg        Clas Linder
Transportarbetareförbundet    Transportarbetareförbundet

         Martin Viredius
         Transportarbetareförbundet

         Sten-Ove Niklasson
         Transportarbetareförbundet 
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LOs representantskap kallades under 2004 till två 
ordinarie sammanträden den 29 april i Stockholms 
Folkets Hus och den 21 oktober i Aulan Norra Latin. 

Årsmötet den 29 april 

LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin inledde 
mötet med parentation över avlidna medlemmar. 
Därefter redogjorde hon för verksamheten under 
det gångna året. Kommunalarbetareförbundets 
och Elektrikerförbundets konflikter på arbets-
marknaden och diskussionen om övergångsregler 
var några stora frågor som berördes. EMU-omröst-
ningen var en annan viktig fråga som nämndes. 
Erfarenheterna från konflikterna på arbetsmark-
naden gav LO en ny styrka i samordningen mellan 
förbunden. Diskussionen om övergångsregler 
gjorde att LOs åtta punkter blev ett begrepp på 
arbetsmarknaden. 

Wanja Lundby-Wedin betonade att arbetslös-
heten är det stora bekymret. Regeringen måste 
satsa mer på aktiva åtgärder för att få ner arbets-
löshetssiffrorna.

Representantskapet beslutade att godkänna 
årsredovisningen för år 2003 och att till kongres-
sen tillstyrka att LOs styrelse beviljas ansvarsfri-
het för 2003 års förvaltning.

Val

Representantskapet valde Per Persson, Hotell- och 
Restaurang Facket, till ny tredje suppleant för Jan 
Österlind i LOs styrelse.

LOs medlemsförsäkringslösning

Representantskapet godkände delrapporten gäl-
lande arbetet med att ta fram lösningar till ett 
förbundsgemensamt LO-försäkringspaket. Frågan 
kommer att behandlas av LO-kongressen. 

Representantskapet

Christian Swing arbetar som byggnadsarbetare och 
är medlem i Svenska Byggnadsarbetareförbundet.
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Motioner

Representantskapet godkände styrelsens utlåtan-
den över de tre inkomna motionerna:
– Semestergrundande frånvaro (Grafiska Fackför-

bundet)

– Utvecklad företagshälsovård (Metallindustriar-
betareförbundet)

– Arbete i stark värme (Skogs- och Träfacket)

Utdelning av LOs IT-användarpris

Wanja Lundby-Wedin delade för femte gången ut 
LOs IT-användarpris. Intensivvårdsavdelningen 
vid Malmö universitetssjukhus fick priset för sitt 
IT-stöd KLIV (Kontinuerligt lärande i vården). 

Motiveringen löd: Med KLIV har tillgänglig 
teknik skapat möjligheter för gemensamt lärande i 
arbetet och en utveckling av arbetssätt. Det bidrar 
till ständiga förbättringar av arbetet och höjer 
kvaliteten och säkerheten i intensivvården. KLIV 
gör gemensamma och systematiskt bearbetade 
erfarenheter tillgängliga både utanför arbetspro-
cessen och i akuta situationer i arbetet.

Under punkten övriga frågor ställde sig repre-
sentantskapet bakom uttalandet gällande Sten-
becksägda Korsnäs som begått ett allvarligt brott 
mot turordningsreglerna.

Sammanträdet den 21 oktober 

Wanja Lundby-Wedin inledde mötet med att tacka 
för en väl genomförd LO-kongress med givande 
diskussioner och bra beslut. Wanja konstaterade 
att förutsättningarna är goda i Sverige för möjlig-
heterna att flytta fram positionerna för löntagarna 
vad gäller trygga och fasta jobb. Det är viktigt att 
avslöja vilka värderingar som ligger bakom mode-
raternas politik som utgör ett direkt angrepp mot 
vår sociala modell och våra starka fackliga organi-
sationer.

Direktiv för utredningen LO i framtiden 

LO-kongressen gav representantskapet i uppgift 
att fastställa direktiven för utredningen om LOs 
framtid.

Representantskapet beslutade att uppdra åt 
LOs styrelse att genomföra den av kongressen 
beslutade utredningen och att fortlöpande avrap-
portera arbetet till representantskapet.

Framtidens socialförsäkringar

Socialminister Berit Andnor var inbjuden till 
representantskapets möte för att redogöra för 
direktiven till översynen av socialförsäkringarna 
och svarade sedan på de frågor som representant-
skapets ledamöter ställde.

Avslutningsvis framförde Per Winberg, Tran- 
sportarbetareförbundet, ett tack för det stöd och 
den solidaritet som förbundet mottagit i samband 
med förhandlingsarbetet för ett avtal på flygom-
rådet. 
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Ordförande

Ordföranden utövar tillsammans med styrelse och 
arbetsutskott ledningen för Landsorganisationens 
löpande verksamhet. Ordföranden leder för-
handlingarna vid styrelsens och arbetsutskottets 
sammanträden, svarar för att alla förekommande 
ärenden föredras och ansvarar för verkställigheten 
av kongressens, representantskapets och styrelsens 
beslut. 

Ordföranden har det övergripande ansvaret för 
hela LO-kansliets arbete. Följande politikområden 
lyder dock direkt under ordföranden:
● internationellt fackligt arbete
● ekonomisk politik
● arbetsmarknadspolitik
● integrations-, ungdoms- och jämställdhets-
 frågor

   
Under ordföranden lyder vidare LOs affärsverk-
samhet, facklig-politisk samverkan, LOs egen 
organisation och informationsverksamhet.

Ordföranden har följande uppdrag:
● Anna Lindhs Minnesfond, ledamot
● AFA Liv-, Sjuk- och Trygghetsförsäkring, 
 ledamot
● Aftonbladets styrelse, vice ordförande
● AMF Pension, ledamot
● Arbetsmarknadsnämnden Svenskt Näringsliv-

LO, ledamot
● EFS styrelse och styrkommitté, ledamot
● FFI, ledamot
● Folksam Sak, ordförande
● Föreningen för Brysselkontoret, 
 vice ordförande
● Första AP-fonden, ledamot
● Handelsbolaget Klockan, suppleant
● Jubileumsfonden SAP, ledamot
● KFF-nämnden, ledamot
● Labour Market Dialogue, ledamot
● LO Media AB, ordförande
● LO-TCO-kommittén, ledamot
● LOs integrationsprojekt, ordförande i 
 styrgruppen
● LOs representantskap, ordförande
● LOs styrelse, ordförande
● NFS styrelse, ledamot
● Olof Palmes Minnesfond, ledamot
● Riva del Sole SpA, ordförande
● SAMAK, ledamot
● SAP, VU och partistyrelsen, ledamot
● Rådet för mångfald i arbetslivet, styrgrupp
● Users Award, ordförande

LO-ledningen – arbetsfördelning och uppdrag

Ulla Strandbergh jobbar som pappersarbetare och är 
medlem i Svenska Pappersindustriarbetareförbundet.
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Förste vice ordförande och avtalssekreterare

Förste vice ordföranden biträder ordföranden i 
dennes åligganden och är ordförandens ställföre-
trädare. I egenskap av avtalssekreterare ansvarar 
och samordnar förste vice ordföranden förhand-
lingsverksamheten. Förste vice ordföranden svarar 
därutöver för
● lönebildning samt löne- och arbetstidspolitik
● organisations- och gränsdragningsfrågor
● fördelningspolitik
● välfärdspolitik
● försäkringsfrågor
● anställningstrygghet och allmänna anställ-

ningsvillkor 

Förste vice ordföranden/avtalssekreteraren har 
följande uppdrag:
● AFA Liv-, Sjuk- och Trygghetsförsäkring, 
 ledamot 
● AFA Liv-, Sjuk- och Trygghetsförsäkring, 

finansutskottet, ledamot
● Aftonbladets styrelse, ledamot
● AMF Pension, ledamot 
● AMF Pension, finansutskottet, ledamot
● AMF Pension Fondförvaltnings AB, ledamot
● Arbetets Museum, ordförande
● Arbetsdomstolen, ordinarie ledamot
● Arbetsmarknadsnämnden, Svenskt Näringsliv-

LO, ledamot
● EFS styrelse, ledamot
● FIEFs styrelse, ledamot
● FORA Försäkringscentral, ledamot
● KFF-nämnden, ledamot
● Kommittén om radio och TV i allmänhetens 

tjänst, ledamot
● KP Pension, vice ordförande
● KP Jubileumsfonden
● LO Media AB, ledamot

● LOs styrelse, vice ordförande
● LO-TCO Rättsskydd AB, ordförande
● Riva del Sole SpA, ledamot

Andre vice ordförande

Andre vice ordföranden biträder ordföranden i 
dennes åligganden och är efter förste vice ordfö-
randen ordförandens ställföreträdare. Andre vice 
ordföranden svarar därutöver för
● arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor
● utbildnings- och kompetensutvecklingsfrågor
● arbetslivsutveckling inklusive IT-frågor
● forskningsfrågor 
● facklig utbildning
● facklig-politisk samverkan 
● kulturfrågor

Andre vice ordföranden har följande uppdrag:
● ABFs styrelse, vice ordförande
● AFA Liv- och Sjukförsäkring, ledamot
● AFA Trygghetsförsäkring, suppleant
● AMF Pension, ledamot
● Arbetarrörelsens stipendiefond, ledamot
● Arbetslivsinstitutets styrelse, ledamot
● Arbetsmarknadens yrkesråd, vice ordförande
● Arbetsmiljöverket, ledamot
● Centrala Fackliga Utskottet, ordförande
● Ernst Wigforss Minnesfond, ledamot
● Folksam Livs stämma, ordinarie ledamot
● FORA, suppleant
● Hjalmar Brantings Minnesfond, ledamot
● Jubileumsfonden SAP, ledamot
● LOs Storstadsprojekt, ordförande
● LOs styrelse, ledamot
● Per Albin Hanssons Minnesfond, ledamot
● Projektet Facklig utbildning, ordförande
● Rådet för utvecklingsfrågor Svenskt Närings-

liv-LO-PTK, vice ordförande
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● SAMAK, ledamot
● SAPs organisationsgrupp, ledamot
● Tage Erlanders Minnesfond, ledamot

Tredje vice ordförande

Tredje vice ordföranden biträder ordföranden i 
dennes åligganden och är efter förste och andre 
vice ordföranden ordförandens ställföreträdare. 
Tredje vice ordföranden svarar därutöver för 
● internationellt fackligt utvecklingssamarbete
● näringspolitik 
● regionalpolitik
● energipolitik 
● miljöpolitik
● bostadspolitik
● omställningspolitik
● strukturfondsfrågor
● ekobrottsfrågor
● ägarstyrning
● medlemsförsäkringar

Tredje vice ordföranden har följande uppdrag:
● AFA Liv- och Sjukförsäkring, suppleant
● AMS styrelse, ledamot
● AMF Kreditförsäkring, suppleant
● Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, 
 suppleant
● Cancerfondens styrelse, ledamot
● FIEFs styrelse, ledamot
● Folk och försvars internationella råd, ledamot
● Folksam-LO fondförsäkringsbolag, 
 vice ordförande
● Folksam-LO Fond AB, vice ordförande
● Folksam Saks stämma, ordinarie ledamot
● FORA, ledamot
● Kollektivavtalsstiftelsen Trygghetsfonden TSL, 

vice ordförande
● LOs Försäkringshandelsbolag, ordförande

● LOs styrelse, ledamot
● LO-TCO biståndsnämnd, ordförande
● NFS styrelse, ledamot
● Olof Palmes Internationella Centrum, ledamot
● SIDAs styrelse, ledamot
● Statens jordbruksverk, ledamot
● Stiftelsen Trygghetsfonden KFO-LO, ledamot 
● Tage Erlanders fond för naturvetenskap och 

teknik, ledamot
● TUAC, ledamot
● Vinnovas styrelse, ledamot
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Kanslichef 

Kanslichefen ansvarar under LOs ordförande för 
samordningen av kansliets administrativa verk-
samhet och svarar för arbetsgivarfunktionen i 
förhållande till enhetschefer och övriga anställda. 
Han ansvarar för förberedelserna inför arbetsut-
skott, styrelse och representantskap samt biträder 
ordföranden i frågor som rör LOs organisation. I 
övrigt utför kanslichefen de uppgifter som ordfö-
randen delegerar till honom.

LO-kansliet

LO-kansliet består av följande enheter:
● arbetsutskottets kansli
● administrativa enheten
● ekonomienheten
● enheten för ekonomi och arbetsrätt
● enheten för facklig utbildning
● informationsenheten
● internationella enheten
● IT-enheten
● löne- och välfärdsenheten
● näringspolitiska enheten
● organisationsenheten
● personalenheten

Arbetsutskottets kansli

Enheten leds av LOs presschef som tillika är en-
hetschef. Enheten svarar för att ge service till LOs 
ledning och arbetar fortlöpande fram förslag om 
vilka frågor som ska prioriteras av ledningen och 
vilka massmediala opinionsinsatser som ska göras. 
Gruppen bevakar och tar i samverkan med be-
rörda policyenheter fram underlag till ledningen 
i aktuella fackliga och politiska frågor. Enheten 
tar fram underlag för styrelser, arbetsgrupper 
och sammanträden som LO-ledningen deltar i. 
Enheten administrerar, planerar och organiserar 
arbetsutskottets, styrelsens och representant-
skapets sammanträden. Arbetsutskottets kansli 
samarbetar med och stödjer hela LOs kansli gäl-
lande massmediala frågor. Enheten består av LOs 
pressinformation och Ledningsservice

Administrativa enheten

Administrativa enheten ansvarar för utvecklingen 
av administrativa rutiner så att kontorsadministra-
tionen fungerar på ett effektivt och ändamålsenligt 
sätt. Vidare samordnas enheternas arbete med LOs 
årliga verksamhetsplanering och uppföljning av 
budget och verksamhet. Under året har också ett 
stort förberedelsearbete lagts ned inför kong-ressen. 
Enheten ansvarar för följande servicefunktioner:
● reception
● registratur, bibliotek, arkiv
● kontorsservice
● lokalvård
● gästvåningen

LO-kansliets organisation

Björn Blomqvist arbetar som prepressgrafiker och är 
medlem i Grafiska Fackförbundet – Mediafacket.
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Ekonomienheten

Enhetens främsta uppgift är att producera un-
derlag för den ekonomiska styrningen av orga-
nisationen samt att förvalta LOs fastigheter och 
övriga tillgångar i enlighet med LOs stadgar och 
styrelsens direktiv. Verksamhetsplaner, budget och 
budgetuppföljning upprättas och genomförs av 
enheten tillsammans med administrativa enheten. 
Ekonomienheten ansvarar även för bolagsfrågor 
inom LO-koncernen. 

Verksamheten är uppdelad i två arbetsområden:
● fastighetsförvaltning
● redovisning

Enheten för ekonomi och arbetsrätt

Enheten är uppdelad på två policygrupper. Eko-
nomgruppen med ansvar för ekonomisk politik 
och Arbetstagargruppen med ansvar för arbetsta-
gares rättigheter.

Ekonomgruppen har följande ämnesmässiga an-
svarsområden:
● makroekonomi
● konjunkturbedömningar
● internationell ekonomi
● handelspolitik
● sysselsättningspolitik
● skattepolitik
● finansiell ekonomi
● lönebildning
● inkomstfördelning

Arbetstagargruppen har följande ämnesmässiga 
ansvarsområden:
● arbetsmarknadspolitik och A-kassa
● anställningsskydd
● diskriminering
● integration
● allmänna anställningsvillkor
● migration

● omställningsförsäkring
● offentlig upphandling
● jämställdhet och förutsättningar för fackligt 

arbete

Enheten för facklig utbildning

I enhetens arbetsområden ingår samordning och 
utveckling av facklig utbildning och studiemate-
rial. Enheten ansvarar för LOs Kunskapssystem, 
LOs IT-skola, LOs Högskola, LO Idédebatt samt 
tvärfacklig utbildning för LO-facken i kommuner-
na och LO-distrikten samt LOs tre folkhögskolor; 
Runö, Brunnsvik och Örenäs.

I enhetens ansvarsområden ingår också sam-
ordning av europafackliga utbildningsprojekt, sti-
pendier till Genèveskolan, hantering av korttids-
bidraget på uppdrag av CSN, ledningen för LOs 
förbundsgemensamma projekt FUF (för en stärkt 
facklig utbildning och folkbildning) samt LOs 
projekt mot läs- och skrivsvårigheter och dyslexi.

Informationsenheten

Informationsenheten har till uppgift att omsätta 
styrelsens mål till konkreta opinionsbildnings-
mål samt samordna LOs kommunikativa verk-
samhet, utveckla LOs image och tillhandahålla 
kampanjstöd. Informationsenheten ansvarar för 
LOs trycksaksproduktion, webbinformation och 
interntryckeri. Samråd med förbunden har skett 
genom LOs informationsråd.

Internationella enheten

Enheten svarar för samordning av LOs interna-
tionella verksamhet inklusive LO-kansliets och 
förbundens gemensamma arbete inom europeiska 
och internationella fackliga och mellanstatliga or-
gan. Enheten fungerar även som stöd för LO-led-
ningen vid dess internationella uppdrag. Enheten 
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är också ansvarig för utformning och genomför-
ande av LOs policy på det internationella området, 
inklusive biståndsfrågor.

IT-enheten

Enheten har till uppgift att utveckla, underhålla 
och förvalta de IT-system som används inom LO. 
Under året har uppkopplingen mellan distrikten 
och LO-kansliet inletts. Målet är att all anställd 
personal ska ha tillgång till en gemensam IT-mil-
jö. Enheten levererar IT-tjänster till servicecentret 
i Valdemarsvik. En till stora delar ny teknisk platt-
form har införts med bland annat ett nytt ärende-
hanteringssystem, nytt verktyg för hemsidan och 
bättre möjligheter till distansarbete. Ett utökat 
samarbete med flera medlemsförbund har inletts, 
främst när det gäller medlemssystem och program 
för informationsdelning.

Löne- och välfärdsenheten

Löne- och välfärdsenheten arbetar inom tre hu-
vudområden:
● löner
● arbetsmiljö
● försäkring

Samråd med förbunden har skett genom avtalsråd, 
försäkringsutskottet, miljö- och arbetslivsutskot-
tet samt i en rad andra utredningar och arbets-
grupper. Samarbetet med arbetsgivarnas organi-
sationer har skett inom ramen för gemensamma 
pensioner och försäkringar, Prevent och flera 
andra grupperingar.

Näringspolitiska enheten

Näringspolitiska enheten arbetar inom tre huvud-
områden:
● näringspolitik
● utbildning
● välfärdspolitiska frågor

I detta ingår näringspolitik och tillväxtfrågor, 
regionalpolitik, energi, yttre miljö, utbildningspo-
litik och livslångt lärande, kompetensutveckling, 
forskningspolitik, IT i arbetslivet, EUs struktur-
fonder, trygghetsfonderna, bostadspolitik, familje-
politik och offentligfinansierad verksamhet.

Organisationsenheten

Enheten ansvarar för den tvärfackliga organisatio-
nen och utvecklingen i LO-distrikten och LO-
facken i kommunerna. I detta ingår att samordna 
de olika enheterna på LO-kansliets policyverksam-
het som vänder sig mot de regionala och lokala 
LO-organisationerna. Enheten har ungdomsverk-
samhet, skolinformation, kultur och facklig-poli-
tisk verksamhet som särskilda ansvarsområden.

Personalenheten

Personalenheten ansvarar för all övergripande per-
sonaladministration inom kansliet och fungerar 
som en intern resurs.

De huvudsakliga arbetsområdena är förutom 
den rådgivande delen rekrytering, kompetensut-
veckling, förhandlingar om löner och anställnings-
villkor, frågor som rör rehabilitering och friskvård, 
arbetsmiljö och psykosociala frågor och intern 
jämställdhet och integration.

Arbetarrörelsens förhandlingsorganisation 
(AFO) ansvarar för de övergripande arbetsgivar-
frågorna inom AFOs medlemsgrupper. Stor vikt 
har lagts i arbetet om vår roll som arbetsgivare i en 
facklig organisation.

Under året har arbetet med utbildnings- och 
utvecklingsinsatser varit i centrum. Seminarium 
och utbildningar inom projektledning, hälsobok-
slut, pensionsreglementen, utvecklingssamtal och 
EG-rätt har genomförts.
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Årsredovisning för LO och LO-koncernen
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Förvaltningsberättelse 2004

LOs organisation

Landsorganisationen i Sverige (LO) är en sam-
manslutning av fackliga arbetstagarorganisationer. 
Organisationen har till uppgift att utöva den 
centrala ledningen av fackföreningsrörelsens strä-
vande efter att tillvarata arbetstagarnas intressen 
på arbetsmarknaden och inom arbetslivet. LO ska 
också i övrigt verka för en samhällsutveckling på 
grundval av politisk, social och ekonomisk demo-
krati.

LOs medlemmar utgörs av 16 anslutna med-
lemsförbund. Förbunden består i sin tur av 
sammanlagt 1 861 321 medlemmar vid räkenskaps-
årets utgång (1 892 135) varav 54 % män och 46 % 
kvinnor.

LOs beslutande organ är kongressen, repre-
sentantskapet och styrelsen. Kongressen, som är 
LOs högsta beslutande organ, sammanträder vart 
fjärde år och består av 300 representanter utsedda 
av medlemsförbunden. Kongressen sammanträdde 
i juni 2004.  Mellan kongresserna är det represen-
tantskapet som är högsta beslutande organ. I detta 
ingår att ha tillsyn över styrelsens förvaltning samt 
avgöra ärenden av viktig principiell betydelse. Re-
presentantskapet består av representanter utsedda 
av de anslutna förbunden samt styrelsens ledamö-
ter. Styrelsen består av 15 ledamöter, av dessa är 
LOs ordförande, förste vice ordförande, andre vice 
ordförande och tredje vice ordförande självskrivna. 
Övriga ledamöter väljs för kongressperioden av 
förbunden. Styrelsens uppgift är att utöva den 
omedelbara ledningen av Landsorganisationen.

Till styrelsens förfogande finns finanskommit-
tén som har till uppgift att behandla ekonomiska 
frågor av gemensamt intresse för LO och dess 

LOs kansliets organisation den 31 december 2004.
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Pia Enman arbetar som restaurangbiträde och är 
medlem i Hotell och Restaurang Facket.
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förbund. Ekonomiansvariga från Metall, Kommu-
nal, Handels, Industrifacket, Byggnads och SEKO 
finns representerade i kommittén vars ordförande 
är LOs ekonomichef.

LO är geografiskt representerad i hela landet 
genom 19 distrikt. Distrikten har till uppgift att 
regionalt samordna gemensamt fackligt arbete på 
grundval av LOs uppgift och målsättning. Di-
striktsorganisationerna är egna juridiska personer 
med egen ekonomi. Vidare finns LO representerad 
i flertalet av landets kommuner med lokala LO- 
Fack som i sin tur är egna juridiska personer.

Information om verksamheten under räkenskapsåret

Periodens arbete har präglats av avtalsrörelsen 
och LOs kongress i juni. Arbetslösheten och 
arbetsmiljö- och ohälsofrågorna har lyfts fram 
som särskilt viktiga frågor under våren 2004. I 
övrigt har periodens arbete påverkats av valet till 

EU-parlamentet i september och diskussioner om 
tjänstedirektivet och EU-utvidgningen. Projektet 
Ordning och reda på arbetsmarknaden har bidragit 
till att samordningen mellan LOs förbund stärkts 
på områden som arbetsrätt och kollektivavtalsut-
veckling. Arbetet för integration och mot diskri-
minering på arbetsmarknaden har också varit en 
prioriterad fråga under året.

I februari slöt LO ett avtal med Svenskt Nä-
ringsliv om en omställningsförsäkring. Omställ-
ningsavtalet omfattar ca 950 000 privatanställda 
arbetare och trädde i kraft 1 september 2004. Avta-
let innebär att den privatanställde arbetaren som 
blir uppsagd kan få individuellt stöd att gå vidare 
vid en uppsägning. Det kan handla om att hitta 
nytt jobb eller ny utbildning. Ett omställningsav-
tal ingick i de gemensamma kraven som besluta-
des i oktober 2003 inför avtalsrörelsen 2004.
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Resultat och ställning

Medlemsavgifterna uppgick till 263,5 mkr (267,3 
mkr). Medlemsförbunden betalar till LO en avgift 
baserad på varje förbunds medlemsantal vilket 
motsvarar cirka 157–174 kronor per medlem och 
år. Medlemsavgiften till LO per medlem har varit 
oförändrad sedan 1991. På föregående sida visas 
LO-avgiftens utveckling per medlem och månad.

Övriga intäkter uppgick till 246,5 mkr (264,7 
mkr). Övriga intäkter består i huvudsak av anslag 
från statliga myndigheter och andra organisa-
tioner, bl a  AFA. Kostnaden för verksamheten 
uppgick till 587,0 mkr (611,2 mkr). I detta ingår 
att lämna bidrag till närstående organisationer. 
Under räkenskapsåret har totalt 37,0 mkr (33,2 
mkr) lämnats som anslag och medlemsavgifter till 
närstående, bland annat Arbetarrörelsens arkiv, 
EFS, FFI m fl. 

LO strävar med den ekonomiska verksamheten 
efter att nå kostnadstäckning för den fackliga 
verksamheten.  LOs resultat för den fackliga verk-
samheten uppgick till – 77,0 mkr (– 79,9 mkr). 
Årets resultat blev 37,1 mkr (7,8 mkr). 

Fastighetsförvaltningen

LO äger och förvaltar sju fastigheter i centrala 
Stockholm varav två nyttjas för egen verksamhet. 
I beståndet ingår också fastigheterna Näs Gård, 
Täljöviken och Örenäs.

Fastigheten Täljöviken har under året uthyrts 
för ändamålet kommunal omsorgsverksamhet. På 
fastigheterna Näs Gård och Täljöviken bedriver 
LO sedan ett par år ett utvecklingsprojekt med 
syfte att erhålla en detaljplan med ökad möjlighet 
till exploatering. Fastigheten Örenäs hyrs av en 
folkhögskoleförening som bedriver utbildnings- 
och konferensverksamhet. LO äger därutöver en 
mindre fastighet i Bryssel. Vidare äger LO 51 % i 
Handelsbolaget Klockan som äger och förvaltar 
en kontorsfastighet i centrala Stockholm samt 
75 % av handelsbolaget Strykjärnet i Norrköping 
som äger och förvaltar fastigheten Strykjärnet i 
Norrköping. 

I de av LO direkt ägda fastigheterna uppgår 
uthyrbar yta till 30 325 kvm varav 24 112 kvm avser 
kontor och 5 014 kvm bostäder samt 1 399 kvm 
övrig yta. För eget bruk använder LO 8 995 kvm. I 
LOs egna fastigheter finns inga vakanser.

LOs resultat 2000 – 2004

Tkr 2004 2003 2002 2001 2000

 

Facklig verksamhet –77 015 –79 851 –112 390 –35 472 –80 247

Fastighetsförvaltning 22 264 20 881 28 913 25 048 22 103

Finansförvaltning 86 820 56 842 27 456 67 176 152 551

  
Resultat efter finansiella poster 32 069 –2 128 –56 021 56 752 94 407

 

Bokslutsdispositioner 37 824 41 346 10 433 –7 985 –16 898

Skatter –32 838 – 31 382 –9 260 –17 020 –25 643 

Årets resultat 37 055 7 836 –54 848 31 747 51 866

I resultatet för fastighetsförvaltning ingår resultatandelar från fastighetsförvaltande handelsbolag.
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LOs fastighetsbestånd är bokfört till 208,7 
mkr (212,5 mkr). Taxeringsvärdet uppgår till 438,2 
(465,9 mkr). Marknadsvärdet överstiger taxerings-
värdet.

LOs resultat av fastighetsförvaltningen exklu-
sive fastigheter som ingår i den fackliga verk-
samheten samt resultatandelar från fastighets-
förvaltande bolag uppgick till 10,4 mkr (6,9 mkr). 
Resultatet av fastighetsförvaltningen inklusive del 
i fastighetsförvaltande handelsbolagens resultat 
uppgick till 22,3 mkr (20,9 mkr). 

Finansförvaltningen

LO beslöt under föregående år att inte bedriva 
kapitalförvaltning i egen regi varför LOs tillgångar 
idag utgörs av andelar i värdepappersfonder. Detta 
innebar att den tidigare ägda aktieportföljen för-
såldes och återinvesterades i fondandelar. Försälj-

ningen medförde en realisationsvinst uppgående 
till 17,3 mkr. 

Marknadsvärdet av värdepappersfonderna 
uppgick den 31 december 2004 till 388,4 mkr att 
jämföras med 356,7 mkr vid årets ingång. Fond-
andelarna är fördelade mellan svenska aktier 112,1 
mkr, utländska aktier 58,6 mkr, korta räntor 160,6 
mkr och en korg bestående av svenska och globala  
fastighetsaktier om 47,5 mkr. LO innehar struk-
turerade obligationer uppgående till ett mark-
nadsvärde av 10,0 mkr. Under året erhöll LO 
utdelningar från dessa fonder motsvarande en 
direktavkastning på 2,6 % (4,1 %) beräknat på 
bokfört värde. 

I övrigt erhöll LO utdelningar från dotterbolag 
med 10,0 mkr (10,0 mkr).

LO har under räkenskapsåret sålt en betydande 
aktiepost i SAS. Försäljningen gav LO en bokfö-
ringsmässig realisationsvinst om 41,7 mkr. 

Diagrammen visar bokförda värden av LOs tillgångar åren 2003 0ch 2004



LOs verksamhetsberättelse 2004 ❘ 79

Eget kapital

Utgångspunkten för LO är ett oberoende av 
långivare vilket innebär att andelen räntebärande 
skulder ska vara låg. För närvarande har LO inga 
räntebärande skulder.

LO ska hålla en ekonomisk konfliktberedskap 
genom relativt hög likviditet i finansförvaltningen 
alternativt med tillgångar med gott belånings-
värde vilket fastighetsinnehavet utgör.

Kongressen år 2000 beslöt värdesäkra LOs egna 
kapital med förändringen av konsumentprisin-
dex. Beloppet redovisas som bundet eget kapital. I 
huvudsak ska LOs avkastning av de finansiella till-
gångarna och avkastningen på fastighetskapitalet 
säkerställa detta krav. LO söker nå bästa möjliga 
avkastning med ett begränsat risktagande.

Som framgår av tabellen uppgick LOs egna ka-
pital vid räkenskapsårets utgång till 1 339 mkr vil-
ket är något högre än det av kongressen uppsatta 
målet. Vidare uppgår LOs obeskattade reserv till 
159,3 mkr varav 114,7 mkr motsvarar eget kapital.

LOs utveckling av eget kapital 2000-2004

Tkr 2004 2003 2002 2001 2000

Bundet eget kapital

Bundna reserver 1 317 295 1 311 188 1 297 094 1 270 785 1 237 899

Fritt eget kapital

Balanserad vinst – 36 797 –50 668 22 270 –866 –13 329

Reserverade medel 21 128 33 271 29 275 46 501 41 356

Årets resultat 37 055 7 836 –54 848 31 747 51 866

Summa eget kapital 1 338 681 1 301 627 1 293 791 1 348 167 1 317 792

Det egna kapitalet redovisas fr o m 2000 fördelat mellan fritt och bundet kapital.  
Som bundet kapital redovisas det kapital som Kongressen beslutat värdesäkra med konsumentprisindex.  
Som bundet ingående eget kapital har kapitalbehållningen 31 december 1999 använts exklusive reserverade medel.  
Reserverade medel avser fonderat kapital för den fackliga verksamheten.
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Koncernen

Landsorganisationen är moderföretag till föl-
jande företag: HB Klockan (51%), Strykjärnet i 
Norrköping HB (75%), LO-Tidningen AB (100%), 
LO-TCO Rättsskydd AB (90%), Hasseludden Kon-
ferens & Yasuragi AB (100%), Riva del Sole (68%), 

Users Award AB (100%) samt LO Media AB (100%) 
med de helägda dotterföretagen Kranen Fastighets 
AB, Spaden Fastighets AB och Folkrörelsernas 
Service Center AB.

Resultat och ställning

Koncernen har under året omsatt 863,4 kr (850,3 
mkr) och redovisar ett resultat före bokslutsdis-
positioner och skatt med 134,4 mkr (171,3 mkr). 
Resultatet från finansiella investeringar uppgår 
till 163,1 mkr (139,6 mkr). Årets resultat uppgår 
till 78,8 mkr (96,1 mkr). Årets resultat förklaras i 
huvudsak av återläggning av tidigare års nedskriv-
ningar av aktier och fondandelar med 60,0 mkr 
samt reavinst avseende en försäljning av fastighet 
med 14,9 mkr. 

Folkrö-
relsernas 
Service 
Center AB

HB Klockan LO-Tidningen 
AB

LO-TCO-
Rättsskydd 
AB

LO-Media 
AB

Riva del 
Sole Spa

HB  
Strykjärnet

Hassel-
udden 
Konferens 
& Yasuragi 
AB

Users 
Award AB

Klockan 
garage AB

Kranen Fast-
ighets AB

Spaden 
Fastighets 
AB

Yasuragi AB

LO
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LO Media AB

Bolaget bedriver finans- och fastighetsrörelse. 
Finansförvaltningen bedrivs i huvudsak ge-
nom ägande av andelar i aktie- och räntefonder. 
Marknadsvärdet av förvaltat kapital uppgick vid 
räkenskapsårets utgång till 914,5 mkr (753,6 mkr). 
Under året har bolaget fortsatt återlägga del av 
tidigare års nedskrivning av fondandelar med 60,0 
mkr. Koncernens fastighetsrörelse bedrivs genom 
de helägda dotterbolagen Kranen Fastighets AB 
och Spaden Fastighets AB. Kranen Fastighets 
AB har under året sålt fastigheten Kranen 19 i 
Sundbyberg. Realisationsvinsten uppgick till 14,9 
mkr. Totalt innehar koncernen två fastigheter vid 

räkenskapsårets utgång. Marknadsvärdet av dessa 
översteg det bokförda värdet vid räkenskapsårets 
utgång.

LO Media tillhandahåller genom det helägda 
dotterföretaget Folkrörelsernas Service Center AB 
administrativa tjänster till företag och organisatio-
ner inom folkrörelsen. LO har sedan hösten 2003 
köpt ett flertal tjänster av bolaget bl a inom tele-
foni, lönehantering och reskontrahantering mm. 
Bolaget har sitt säte i Valdemarsviks Kommun.

Koncernens nettoomsättning uppgick till 24,0 
mkr (23,7 mkr) och årets resultat till 36,2 mkr (51,3 
mkr).

LO Koncernens resultat 2000 – 2004
 

 

Tkr 2004 2003 2002 2001 2000

 

Facklig verksamhet  – 84 422 – 98 157 –113 029 –35 813 –78 313

Fastighetsförvaltning *) 45 195 86 279 46 147 38 090 22 103

Hotell och konferensverksamhet 9 004 13 053 13 540 11 228 24 093

Juridisk verksamhet 1 538 30 476 12 094 –1 933 5 229

Finansnetto 163 110 139 625 –140 512 97 525 124 675

Resultat efter finansiella poster 134 425 171 276 –181 760 109 097 97 787

  

Bokslutsdispositioner –2 278 –7 452 17 698 –5 144 5 191

Skatter –39 891 –50 696 –38 803 –39 950 –52 100

Minoritetens andel av årets resultat –13 427 –16 993 –15 214 –12 826 –7 112

Årets resultat 78 829 96 135 –218 079 51 177 43 766 

*) I beloppen för år 2004 och 2003 ingår reavinst avseende försäljning av fastighet.
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LO-TCO Rättsskydd AB

Bolaget ägs till största delen av LO och resterande 
del av TCO. Bolaget tillhandahåller juridisk 
service i huvudsak inom området arbetsrätt till 
LO och TCO med anslutna förbund. Därigenom 
bereds närmare 3,2 miljoner medlemmar möjlig-
het till rättshjälp.

Bolagets nettoomsättning uppgick till 46,8 mkr 
(73,6 mkr) och resultatet efter finansiella poster 
till 1,6 mkr (30,6 mkr). Årets resultat uppgick till 
1,0 mkr (23,1 mkr). Av bolagets nettoomsättning 
avser 2,9 % LO (2,9 %).

LO-Tidningen AB

Tidningen riktar sig till förtroendevalda i den 
fackliga rörelsen och utkom under året med 40 
nummer med en genomsnittlig upplaga om  
64 000 exemplar. Bolagets omsättning uppgick till 
22,9 mkr (21,5 mkr) och årets resultat till 0 mkr  
(0 mkr). Av bolagets totala intäkter avser 86,0 % 
(89,8 %) LO.

Handelsbolaget Klockan 

Bolaget äger och förvaltar fastigheten Klockan 10 
i centrala Stockholm. LO äger 51 % av bolaget och 
resterande del ägs av Målareförbundet och Skogs- 
och Träfacket.  Fastigheten har en total uthyrbar 
yta om 17 504 kvm. Vakansgraden uppgår till ca 
10 % vid räkenskapsårets utgång. Hyresintäkterna 
uppgick till 48,2 mkr (50,4 mkr) och årets resultat 
till 24,4 mkr (26,1 mkr). Fastighetens marknads-
värde översteg väsentligt bokfört värde vid räken-
skapsårets utgång. Bolaget har bildat ett särskilt 
dotterbolag för att hantera uthyrning av garage-
platser. Dotterbolaget är helägt av HB Klockan.

 Handelsbolaget Strykjärnet i Norrköping AB

Bolaget ägs till 75 % av LO och resterande del av 
KF. Bolaget äger och förvaltar fastigheten Laxhol-
men 2 (Strykjärnet) i Norrköping. Fastigheten hyrs 
i sin helhet av Arbetets museum. Byggnaden är 
klassad som kulturbyggnad. Bolagets hyresintäkter 
uppgick till 1,0 mkr (0,8 mkr) och årets resultat 
blev – 1,9 mkr (–0,1 mkr).
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Hasseluddens Konferens & Yasuragi AB

Bolaget bedriver konferensverksamhet i egen fast-
ighet belägen på Hasseludden i Nacka Kommun 
utanför Stockholm. Det japaninspirerade koncep-
tet ”Yasuragi” genomsyrar hela verksamheten och 
är namnskyddat genom det helägda dotterbolaget 
Yasuragi AB. Bolagets omsättning uppgick till 111,7 
mkr (107,7 mkr) och årets resultat uppgick till 0,2 
mkr (0,2 mkr). 

Riva del Sole Spa

LO äger 68 % och resterande delar av bland annat  
KF och TCO. Bolaget äger och driver två semes-
teranläggningar i Italien med syfte att erbjuda 
arbetare och tjänstemän ett semesteralternativ. 
Bolagets omsättning uppgick till 89,2 mkr (88,1 
mkr) och årets resultat blev 5,4 mkr (6,1 mkr). 

Users Award AB

LO äger bolaget Users Award AB i syfte att främja 
forsknings- och utvecklingsprojekt för bättre 
IT-stöd i arbetslivet. Projektet har tidigare bedri-
vits inom ramen för LOs verksamhet med delvis 
finansiering från statliga Vinnova. 

Vinnova har beslutat finansiera bolaget med 10 
mkr under en femårsperiod och LO ska bidra med 
14 mkr. Efter femårsperiodens utgång väntas bo-
lagets intäkter nå full kostnadstäckning. Bolagets 
omsättning uppgick till 3,0 mkr (2,7 mkr)och årets 
resultat blev 0 mkr (0,3 mkr). Av bolagets omsätt-
ning om 3,0 mkr avser 2,2 mkr bidrag från Vin-
nova. LO har finansierat bolaget med 3,2 mkr (2,6 
mkr) genom koncernbidrag.
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LO koncernens resultaträkning (tkr)
     

  2004-01-01– 2003-01-01– 

 Not 2004-12-31 2003-12-31

Verksamhetens intäkter 2    

  

Förbundsavgifter  263  470 267  248  

Övriga intäkter  596  002 580  406  

Förändring  av lager av pågående arbeten för annans räkning  3  909 2  641  

  863  381 850  295  

Verksamhetens kostnader     

Råvaror och förnödenheter   –41  582 –40  573  

Handelsvaror  –4  814 –4  616  

Externa kostnader  5   6 –528  848 –496  431  

Personalkostnader  3   4 –295  245 –286  781  

Avskrivningar på byggnader 12 –17  638 –18  628  

Avskrivningar på maskiner o inventarier 13 –18  979 –20  094  

  –907  106 –867  123  

     

   

Återbetalda KP avgifter  118 2  368  

Realisationsresultat vid fastighetsförsäljning  14  922 46  111  

     

   

Verksamhetens resultat 2 –28  685 31  651  

   

Resultat från finansiella investeringar     

Resultat från övriga värdepapper och fordringar     

    som är anläggningstillgångar 8 50  831 7  987  

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 59  611 58  422  

Räntekostnader och liknande resultatposter  –1  320 –5  178  

Återläggning/nedskrivning avseende kortfristiga placeringar  53  988 78  394  

  163  110 139  625  

     

  

Resultat efter finansiella poster  134  425 171  276  

Dispositioner 10 –2  278 –3 455  

Skatt på årets resultat 11 –39  891 –50  696  

Minoritetens andel i årets resultat  –13  427 –16  993  

Årets resultat  78  829 100 132  

     

   

Lars Eriksson arbetar som målare och är medlem i 
Svenska Målareförbundet.
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 LO koncernens balansräkning (tkr)
       

Tillgångar
 Not 2004-12-31 2003-12-31   

   

Anläggningstillgångar      

Materiella anläggningstillgångar       

Byggnader och mark 12 557  230 624  500  

Inventarier  13 52  083 46  991  

Pågående nyanläggningar  14 3  849 3  509   

  613  162 675  000   

   

Finansiella anläggningstillgångar       

    

Andelar i intresseföretag  17  5 769  5 219   

Andra långfristiga värdepappersinnehav  18 145  269 194  851   

Andra långfristiga fordringar  19 80  075 80  795   

  231  113 280  865

  

Summa anläggningstillgångar  844  275 955  865

      

    

Omsättningstillgångar 

Varulager mm

Råvaror och förnödenheter  2 938  4 669   

Färdiga varor och handelsvaror   3  870 1  739   

Pågående arbeten för annans räkning  26  682 22  432   

  33  490 28  840   

   

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar   35  235 28  436   

Skattefordran  0 0   

Övriga fordringar   27  602 10  469   

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  20 35  157 42  752   

  97  994 81  657   

        

Kortfristiga placeringar 21 1  307  220 1  124  289

  

Kassa och bank  113  323 119  661

     

Summa omsättningstillgångar  1  552  027 1  354  447   

  

Summa tillgångar  2  396  302 2  310  312
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 LO koncernens balansräkning (tkr)
 

  2004-12-31 2003-12-31

 Not    
Eget kapital och skulder
   

Eget kapital  22     

Bundet eget kapital      

Bundna reserver  1  426  136 1  468  728   

  

Fritt eget kapital      

Balanserad vinst  471  985 317 348  

Ändamålsbestämda medel 23 21  128 33  271  

Årets resultat  78  829 100 132

Summa fria reserver  571 942 450 751

Summa eget kapital  1  998  078 1  919  479   

   

Minoritetsintressen  72  513 72  707

Avsättningar      

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 25 5  397 5  855  

Avsättningar för uppskjuten skatt 26 57  941 59  048  

Övriga avsättningar 27 607 6  716  

Summa avsättningar  63  945 71  619   

     

Långfristiga skulder 28   29     

Checkräkningskredit  2  547 4  585  

Skulder till kreditinstitut  21  000 32  680  

Övriga långfristiga skulder  9  876 0   

Summa långfristiga skulder  33  423 37  265   

   

  

Kortfristiga skulder       

Skulder till kreditinstitut  6  033 3  461  

Förskott från kunder  10  420 18  

Leverantörsskulder  78  641 97  018  

Övriga skulder  13  231 25  767  

Skatteskulder   7  612 105  

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 30 112  406 82  873  

Summa kortfristiga skulder  228  343 209  242   

     

Summa eget kapital och skulder  2  396  302 2  310  312   

 

Ställda säkerheter 31 93  702 93  702  

Ansvarsförbindelser 32 95  810 95  810
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 LO/koncernen kassaflödesanalys (tkr)
      

 

 2004-01-01– 2003-01-01–  

 2004-12-31 2003-12-31  

      

  

Den löpande verksamheten  

Inbetalningar  872 250 847  100  

Utbetalningar  –918 342 –814  338  

Kassaflöde från den löpande verksamheten       

    före betalda räntor och inkomstskatter –46 092 32  762  

Erhållen ränta 18 237 14  033  

Erhållna utdelningar 33 108 44  131  

Erlagd ränta –1 320 –6  013  

Betald skatt –31 781 –45  531  

Kassaflöde från den löpande verksamheten –27 848 39  382  

      

Investeringsverksamheten      

Investeringar i materiella anläggningstillgångar –50 835 –40  837  

Sålda materiella anläggningstillgångar 109 737 87  079

Investeringar i intressebolag –550 0 

Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar –1 232 –1  004  

Avyttring/amorteringar av övriga finansiella anläggningstillgångar 90 950 950 

Ökning/minskning av kortfristiga finansiella placeringar 17 274 9  097  

Kassaflöde från investeringsverksamheten 165 344 55  285  

      

Finansieringsverksamheten      

Amortering av skuld –3 842 –104  731 

Ökning/minskning av kortfristiga finansiella skulder 2 572 0

Utdelning/tillskott till/från minoritet –13 621 –13  267  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –14 891 –117  998  

      

Årets kassaflöde 122 605 –23  331  

Likvida medel vid årets början 1 243 950 1 188 187  

Återläggning/Nedskrivning av kortfristiga placeringar 53 988 78  394  

Likvida medel vid årets slut 1 420 543 1 243 950
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LO/moderföretagets resultaträkning (tkr)
      

 

 Not 2004-01-01– 2003-01-01–  

  2004-12-31 2003-12-31  

Fackliga verksamhetens intäkter och kostnader 2     

 

Förbundsavgifter  263  470 267  248  

Bidrag  216  995 231  549  

Övriga intäkter   29  567 32 563  

Summa fackliga verksamhetens intäkter  510  032 531  360  

      

 

Avgifter och anslag till andra organisationer  –37 030 –33 224  

Externa kostnader  –383 464 –411 649  

Personalkostnader  –154  353 –153  101  

Avskrivningar enligt plan  –12  200 –13  237  

Summa fackliga verksamhetens kostnader  –587  047 –611  211  

      

Fackliga verksamhetens resultat  –77  015 –79  851  

      

Resultat från fastighetsförvaltningen      

Hyresintäkter  25  183 23 464  

Övrig omsättning  2  164 1 736  

Externa kostnader   –12  572 –13  670  

Personalkostnader   –1  463 –1  811  

Avskrivningar enligt plan  –2  898 –2  789  

Resultat från fastighetsförvaltning  10  414 6  930  

Resultat från finansiella investeringar      

Resultat från andelar i koncernföretag 7 21  850 23  951  
Resultat från övriga värdepapper och fordringar      
som är anläggningstillgångar 8 47  863 5  106  
Ränteintäkter från koncernföretag  176 182  

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 28  832 25  477  

Återföring/nedskrivning av kortfristiga placeringar  0 16  099  

Räntekostnader och liknande resultatposter  –51 –22  

Resultat från finansiella investeringar  98  670 70  793  

      

Resultat efter finansiella poster  32  069 –2  128  

      

Dispositioner  10 37  824 41  346  

Skatt  11 –32  838 –31  382  

Årets resultat  37  055 7  836
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 LO/moderföretagets balansräkning (tkr)
   

Tillgångar
 Not 2004-12-31 2003-12-31  

Anläggningstillgångar      

      

Materiella anläggningstillgångar       

Byggnader och mark 12 208  770 212  536  

Inventarier  13 15  092 18  952  

Pågående nyanläggningar 14 1  329 840  

  225  191 232  328  

Finansiella anläggningstillgångar       

Andelar i koncernföretag  15 552  627 554  817  

Fordringar hos koncernföretag 16 17  250 17  250  

Andelar i intresseföretag 17 5  769 5  219  

Andra långfristiga värdepappersinnehav  18 89  260 138  851  

Andra långfristiga fordringar  19 79  940 79  176  

  744  846 795  313  

Summa anläggningstillgångar  970  037 1  027  641  

      

      

Omsättningstillgångar       

      

Varulager m m       

Färdiga varor och handelsvaror   245 250  

  245 250  

Kortfristiga fordringar      

Kundfordringar   10  540 12  455  

Fordringar hos koncernföretag  203  082 139  053  

Övriga fordringar   18  868 1  809  

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  20 25  284 35  134  

  257  774 188  451  

      

Kortfristiga placeringar 21 375  536 353  276  

      

Kassa och bank  68  251 32  553  

Summa omsättningstillgångar  701  806 574  530

  

Summa tillgångar  1  671  843 1  602  171
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LO/moderföretagets balansräkning (tkr)
  

  

Eget kapital och skulder  

 Not 2004-12-31 2003-12-31  

Eget kapital  22     

Bundet eget kapital  1  317  295 1  311  188  

      

Fritt eget kapital      

Ändamålsbestämda medel 23 21  128 33  271  

Balanserat fritt kapital  –36  797 –50  669  

Årets resultat  37  055 7  836  

Summa eget kapital  1  338  681 1  301  626  

      

Obeskattade reserver  24 159  280 140  428  

      

Avsättningar      

Övriga avsättningar 27 607 6  716  

Summa avsättningar  607 6  716  

      

Kortfristiga skulder       

Leverantörsskulder  62  994 76  661  

Skulder till koncernföretag  2  314 3  395  

Skatteskulder   16  212 8  166  

Övriga skulder  3  438 5  752  

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 30 88  317 59  427  

Summa kortfristiga skulder  173  275 153  401  

      

Summa eget kapital och skulder  1  671  843 1  602  171  

      

Ställda säkerheter 31 0 0  

Ansvarsförbindelser 32 105  694 95  810
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LO/moderföretagets kassaflödesanalys (tkr)
     

   

 2004-01-01– 2003-01-01–  

 2004-12-31 2003-12-31  

  

Den löpande verksamheten     

Inbetalningar 482 153 475  555  

Utbetalningar  –597 131 –570  289  

Kassaflöde från den löpande verksamheten   

före betalda räntor och inkomstskatter –114 978 –94  734  

Erhållen ränta 16 715 11  612  

Erhållna utdelningar 22 964 34  289  

Erlagd ränta –51 –22  

Betald skatt –24 792 –17  078  

Kassaflöde från den löpande verksamheten –100 142 –65  933  

     

 

Investeringsverksamheten     

Investeringar i materiella anläggningstillgångar –7 573 –15  292  

Sålda materiella anläggningstillgångar 0 0

Förändring kortfristiga finansiella placeringar 17 244 0  

Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar 0 –978  

Avyttring/amorteringar av övriga finansiella anläggningstillgångar 148 429 25  908  

Kassaflöde från investeringsverksamheten 158 100 9  638  

     

Finansieringsverksamheten     

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0  

     

Årets kassaflöde 57 958 –56  295  

Likvida medel vid årets början 385 829 426  025  

Nedskrivning av kortfristiga placeringar 0 16  099  

Likvida medel vid årets slut 443 787 385  829
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Noter (tilläggsupplysningar)

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredo-
visningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd. Tillämpade redovisnings- och värderingsprin-
ciper överensstämmer med föregående år.

Koncernredovisning

I koncernredovisningen ingår bolag som LO direkt 
eller indirekt innehar mer än 50 procent av aktie- 
eller andelskapitalet.

Koncernredovisningen är upprättad enligt 
förvärvsmetoden, varvid LOs anskaffningsvärde 
för aktier och andelar i dotterföretag elimineras 
mot dotterföretagens vid förvärvstidpunkten egna 
kapital inklusive andel i obeskattade reserver efter 
skatt. Eventuellt kvarstående belopp har efter 
marknadsvärdering av dotterföretagens tillgångar 
och skulder fördelats på respektive tillgångs-  
eller skuldpost till vilka de kunnat hänföras. De 
fördelade värdena avskrivs enligt plan baserade 
på respektive tillgångs återstående ekonomiska 
livslängd.

LO tillämpar dagskursmetoden för omräkning 
av bokslut för utländska dotterbolag. Detta inne-
bär att de utländska dotterbolagens tillgångar och 
skulder omräknas till balansdagens kurs. Samtliga 
poster i resultaträkningarna omräknas till årets 
genomsnittskurs. Omräkningsdifferenser förs 
direkt till koncernens egna kapital.

I koncernens resultaträkning redovisas mino-
ritetens andel i årets resultat. Minoritetens andel 
i dotterbolagets kapital redovisas i separat post i 
koncernens balansräkning.

Intresseföretagsredovisning

Som intresseföretag betraktas de företag som inte 
är dotterföretag men där moderbolaget direkt eller 
indirekt innehar minst 20 % av rösterna för samt-
liga andelar. Andelar i intresseföretag redovisas 
enligt den så kallade anskaffningsvärdemetoden i 
både moderbolaget och koncernen. 

Intäkter och kostnader

Som intäkter redovisas endast det som organisa-
tionen erhållit för egen räkning. För kostnader 
gäller detsamma, dvs som kostnad redovisas endast 
det som utgetts för egen räkning.

Kortfristiga placeringar

Noterade aktier redovisas som kortfristiga place-
ringar värderade till det lägsta av anskaffningsvär-
det och marknadsvärdet. Räntebärande värdepap-
per, certifikat och bankdepositioner förvärvade i 
syfte att innehas till inlösningstidpunkten värde-
ras vid förvärvet till anskaffningsvärde. Skillna-
den mellan anskaffningsvärde och inlösenvärde 
periodiseras så att räntan under innehavstiden är 
konstant. Övriga obligationer värderas till anskaff-
ningsvärde.

Fordringar

Fordringar upptas till det belopp som efter indivi-
duell prövning beräknas bli betalt.

Utländsk valuta 

Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas 
till balansdagens kurs.

Varulager

Varulagret värderas till det lägsta av anskaffnings-
värdet och det verkliga värdet på balansdagen.
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Pågående arbeten på löpande räkning

Pågående arbete på löpande räkning har upptagits 
till direkta löner inklusive lönebikostnader jämte 
visst pålägg för indirekta kostnader. 

Eget kapital

Det egna kapitalet är från och med 2000 fördelat 
på bundet och fritt eget kapital. Det bundna egna 
kapitalet har beräknats till kapitalbehållning 31 de-
cember 1999 uppräknat med konsumentprisindex.

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar skrivs av syste-
matiskt över den bedömda nyttjandeperioden. 
Avskrivning har skett med följande:

 Koncernen LO

Byggnader 10–50 år 50 år  

Inventarier 3–10 år 3–10 år

Leasingavtal

Samtliga leasingavtal redovisas som operationell leasing

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt direkt metod, 
dvs den utgår från verksamhetens resultat. Det re-
dovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner 
som medför in- eller utbetalningar. Som likvida 
medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgo-
dohavanden, kortfristiga placeringar som handlas 
på en öppen marknad till kända belopp.
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Not 2    Verksamhetens intäkter och verksamhetens resultat fördelat på rörelsegrenar

Verksamhetens intäkter fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande:

  Koncernen      

  2004 2003   

Facklig verksamhet  516  077 481 168 

Fastigheter *)  96  062 97 399 

Konferens och rekreationsanläggningar 200  843 195  528   

Juridisk verksamhet  50  399 76  200    

Summa  863  381 850  295  

        

Verksamhetens resultat fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande:      

       

  Koncernen      

  2004 2003     

Facklig verksamhet  –84  422 –98 748   

Fastigheter *)  45  195 86  870   

Konferens och rekreations anläggningar 9  004 13  053   

Juridisk verksamhet  1  538 30  476   

Summa  –28  685 31  651     

    

*) exkl resultatandel i fastighetsförvaltande dotterföretag (handelsbolag) 
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Not 3     Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

 2004  2003  

 Löner och andra  Sociala kostnader Löner och andra  Sociala kostnader

 ersättningar  (varav pensions- ersättningar  (varav pensions- 

  kostnader)  kostnader) 

LO 80  067 78  447 81  222 72  614 

   (42 611)   (35 499) 

Dotterföretag 85 822 46 674 88  609 37  693 

  (9 794)  (10 442) 

Koncernen 165 889 125 121 169  831 110  307 

  (52 405)  (45 921) 

     

     

  2004  2003 

Övriga personalkostnader  LO  5  609  8  111

Upplösning av reserv för omstrukturering  –8  307  –7  035 

Övriga personalkostnader dotterföretag  6 933  5  567 

  4 235  6  643 

     

Summa personalkostnader LO  155  816  154  912 

Summa personalkostnader koncernen  295  245  286  781

     
Av LOs pensionskostnader avser 3 267 tkr ( 3 099 tkr) gruppen styrelse och ledning. Motsvarande belopp för dotterbolagen är 1 222 tkr (881 tkr).
 

Löner och andra ersättningar fördelade per land och mellan styrelseledamöter m fl och anställda:

 2004  2003  

 Styrelse och VD  Övriga anställda Styrelse och VD  Övriga anställda 

LO 3  405 76  662 3  820 77  402 

Dotterföretag i Sverige 3 094 54 159 3  869 64  254 

Dotterföretag utomlands:     

    Italien 912 19 134 886 19  600 

Koncernen totalt 7 411 149 955 8  575 161  256 

Avgångsersättning till LOs ordförande, förste vice ordförande, 

andre vice ordförande och tredje vice ordförande kan utgå med 

högst 43 051 kronor per månad fram till 60 års ålder. Den exakta 

nivån beror på ålder, antal valtillfällen, aktuell månadslön samt 

avräkningsbar inkomst från annat håll. Ersättningar vid nytt ar-

bete och andra uppdrag avräknas helt eller delvis mot avgångser-

sättningen. Pensionen utgår med 78 % av pensionsgrundande lön 

mellan 60-65 års ålder och därefter med sedvanliga pensionsvill-

kor gällande för LO anställda funktionärer.

Avgångsersättning till dotterbolagens verkställande direktörer 

utgår för Hasseluddens Konferens & Yasuragi AB med 12 

månadslöner, för LO-TCO Rättsskydd AB med 24 månadslöner,  

för LO-Tidningen AB 24 månadslöner samt Riva del Sole SpA med 

10 månadslöner.
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Not 4    Medelantal anställda

 2004  2003  

 Antal anställda Varav män Antal anställda Varav män

Moderbolaget 234 48 % 237 47 % 

Dotterföretag     

    Sverige 207 33 % 203 35 % 

    Italien 114 55 % 103 48 %

Totalt i dotterföretag 321  306  

     

Koncernen totalt 555 43 % 543 43 % 

   

Sjukfrånvaro     

Företagets sjukfrånvaro 2004 (2003 års siffror avser tiden 03-07-01–03-12-31) enligt följande: (samtliga värden i %)  

  

   LO 

   2004 2003 

 Total sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid  3,0 3,4 

Varav långtidssjukfrånvaro   52,0 23,7 

     

Total sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid  

Män   2,0 2,9 

Kvinnor   5,0 3,9 

 

Anställda i åldersgruppen:     

    män  kvinnor  

 2004 2003 2004 2003 

29 år eller yngre * * * 8,1 

30–49 år 4,0 3,9 6,0 2,8 

50 år eller äldre  2,0 2,4 4,0 4,8 

     

Könsfördelning ledande 

befattningshavare Koncernen  LO  

 män kvinnor män kvinnor 

Styrelseledamöter 58 21 10 5 

Organisationens ledning 16 7 3 2
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Not 5   Ersättning till revisorerna

 Koncernen  LO  

 2004 2003 2004 2003 

Revision 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers 1  507 1  480 903 900 

Övriga revisorer 94 92 94 92 

 1  601 1  572 997 992 

  

Andra uppdrag än revisionsuppdraget  

Öhrlings PricewaterhouseCoopers 488 359 182 322 

Summa 2  089 1  931 382 1  314

Not 6   Operationella leasingavtal

Under året betalda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal uppgår i koncernen till 7 184 tkr (5 999 tkr) och i LO till 639 tkr 

(513 tkr).  Nominella värdet av avtalade framtida leasingavgifter avseende avtal där återstående löptid överstiger ett år   fördelar sig enligt 

följande: 

 Koncernen  LO

Förfaller till betalning 2005 6  656  292 

Förfaller till betalning 2006  6  639  217 

Förfaller till betalning 2007  838  46  

Förfaller till betalning 2008 eller senare 2  019  11  

Summa 16  152  566

Not 7   Resultat från andelar i koncernföretag

   LO  

   2004 2003

Resultatandel i handelsbolag   11 850 13  951 

Utdelningar   10 000 10  000 

Summa   21 850 23  951

Not 8   Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

 Koncernen  LO  

 2004 2003 2004 2003 

Utdelningar 3  986 2  984 1  106 103 

Realisationsresultat vid försäljningar 41  694 0 41  694 0 

Räntor 5  151 5  003 5  063 5  003 

Summa 50  831 7  987 47  863 5  106

Not 9   Övriga ränteintäkter och resultatposter

 Koncernen  LO  

Utdelningar 29  122 41  148 8 10  338 

Räntor 13  215 8  177 11  580 5  560 

Kursdifferenser –22 –144 –22 –144 

Realisationsresultat vid försäljningar 17  296 9  241 17  266 9  723 

Summa 59  611 58  422 28  832 25  477
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Not 10   Dispositioner

 Koncernen  LO  

Skattemässiga dispositioner  2004 2003 2004 2003 

Avsättning till periodiseringsfond 0 0 –18  852 –40  911

Upplösning valutakursreserv 0 0 0 1  112

Summa 0 0 –18  852 –39  799 

  

Övriga dispositioner     

Koncernbidrag   58  954 84  600 

Förändring övriga reserver –2  278 –3 455 –2  278 –3  455 

Summa –2  278 –3 455 56  676 81  145 

Total summa –2  278 –3 455 37  824 41  346

Fr o m räkenskapsåret 2004 redovisas koncernbidrag i resultaträkningen. Vidare har förändring av ändamålsbestämda medel som tidigare 

redovisats som disposition i resultaträkningen redovisats 2004 såsom förskjutning i eget kapital (se not 22). Föregående års siffror har 

anpassats.

Not 11 Skatt

 Koncernen  LO  

 2004 2003 2004 2003 

Inkomstskatt –35 651 –43  595 –29 275 –29 882

Justering av tidigare års inkomstskatt –2 254  –2 254  

Uppskjuten skatt     

Avsättning till /upplösning 

från obeskattade reserver –677 –7  836   

Övervärde fastighet 0 2 235   

Summa inkomstskatt –38  582 –49  196 –31  529 –29  882 

Förmögenhetsskatt –1  309 –1  500 –1  309 –1  500

Summa –39  891 –50  696 –32  838 –31  382
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Not 12   Byggnader och mark

 Koncernen  LO

 2004 2003  2004  2003 

Ingående anskaffningsvärde 853  531 881  322 367  650 359  110 

Aktivering av ombyggnationer 21  591 8  966 1  652 8  540 

Förvärv 0 11  654 0 0

Försäljning  –144  794 –48  411 0 0

Omräkningsdifferenser –350           0 0          0

Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 729  978 853  531 369  302 367  650

Ingående avskrivningar –237  877 –219  384 –60  782 –55  536 

Försäljning  50  353 7  607 0 0 

Årets avskrivningar –15  649 –16  636 –5  421 –5  246

Omklassificering 1  033 –9  361 0 0 

Omräkningsdifferenser –603 –103 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar –202 743 –237 877 –66 203 –60 782

   

Ingående uppskrivningar 133  025 136  110 0 0 

Årets avskrivningar på uppskrivet belopp –2  937 –2  937 0 0 

Omräkningsdifferenser –242 –148      0        0

Utgående ackumulerade uppskrivningar 129  846 133  025 0 0

Ingående nedskrivningar –124  179 –117  144 –94  332 –94  329 

Omklassificering 23  380 0 0 0

Upplösning av nedskrivning/försäljning 948 –7  035 3 –3

Utgående ackumulerade nedskrivningar –99  851 –124  179 –94  329 –94  332

Planenligt restvärde 557  230 624  500 208  770 212  536 

Bokfört värde fastigheter i Sverige 515  078 588  645 208  770 212  536

Taxeringsvärden fastigheter i Sverige 706  505 745  918 438  245 465  867
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Not 13   Inventarier  

 Koncernen  LO

 2004 2003 2004 2003 

Ingående anskaffningsvärde 190  355 177  017 70  642 67  915 

Inköp 24  459 20  116 5  840 7  976   

Försäljning och utrangeringar –8  639 –7  837 –370 –5  249    

Omklassificering –7  872 9 0 0    

Omräkningsdifferenser 0 1  050        0         0 

Utgående ackumulerade  

anskaffningsvärden 198  303 190  355 76  112 70  642    

        

Ingående avskrivningar –143  364 –130  882 –51  690 –46  105   

Försäljning och utrangeringar 8  265 7  673 351 5  192   

Årets avskrivningar –18  979 –19  879 –9  681 –10  777 

Omklassificering 7  825 0 0 0   

Omräkningsdifferenser 33 –276           0           0

Utgående ackumulerade  

avskrivningar –146  220 –143  364 –61  020 –51  690    

        

Bokfört värde 52  083  46  991 15  092 18  952

        

     

Not 14     Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

 Koncernen  LO    

 2004 2003 2004 2003 

Ingående balans 3  509 3  885 840 2  064 

Under året nedlagda kostnader 4  785 15  412 4  535 14  564 

Under året genomförda  

omfördelningar –4  445 –15  788 –4  046 –15  788  

Utgående balans 3  849 3  509 1  329 840
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Not 15    Andelar i koncernföretag
   LO 

   2004        2003  

Ingående anskaffningsvärde   158 451  158  683  

Förvärv       

Resultat från handelsbolag   –2 190       –232  

Summa   156 261  158  451  

Ingående uppskrivningar   396 366  396  366  

Utgående ackumulerade uppskrivningar    396 366  396  366

Bokfört värde   552  627   554  817

Koncernen Org nr Säte Kapitalandel   

Hasseludden Konferens och Yassuragi AB 556152–4595 Nacka 100 %    

    Yasuragi AB 556590–5949 Nacka 100 %    

LO Media AB 556057–7388 Stockholm 100 %    

    Kranen Fastighets AB 556219–1030 Stockholm 100 %       

    Spaden Fastighets AB 556225–1230 Stockholm 100 %    

    Folkrörelsernas Service Center AB 556638–0464 Valdemarsvik 100 %    

LO Tidningen AB 556036–4613 Stockholm 100 %    

Users Award AB 556616–9404 Stockholm 100 %    

LO–TCO Rättsskydd AB 556150–9257 Stockholm 90 %    

Strykjärnet i Norrköping HB 916694–5544 Norrköping 75 %    

HB Klockan 916501–8079 Stockholm 51 %    

Riva del Sole (spa)  Italien 68 %

  Antal andelar

LO Röstande  aktier Bokfört värde 

Hasseludden Konferens och Yassuragi AB 100 % 210  000 50  200    

LO Media AB 100 % 250  000 373  000    

LO Tidningen AB 100 % 5  000 1  001    

Users Award AB 100 % 100 100    

LO–TCO Rättsskydd AB 90,1 % 63  070 9  476    

Strykjärnet i Norrköping HB 75 % 75 6  836    

HB Klockan 51 % 51 108  787    

Riva del Sole (spa)  1 3  227    

Summa   552  627
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Not 16   Fordringar hos koncernföretag      

   LO    

   2004 2003   

Ingående nominellt värde   30  750 46 067

Tillkommande fordringar   0 0   

Amorterat   0 –15 317   

Utgående ackumulertat nominellt värde   30  750 30  750

Ingående nedskrivningar   –13  500 –13  500   

Utgående ackumulerade nedskrivningar   –13  500 –13  500

Utgående restvärde enligt plan   17  250 17  250

       

Not 17    Andelar i intresseföretag
 Koncernen  LO    

 2004 2003 2004 2003  

Ingående anskaffningsvärde 7  439 6  764 7  439 6  764   

Förvärv 550 675 550 675   

Utgående ackumulerat nominellt värde 7  989 7  439 7  989 7  439   

   

Ingående nedskrivningar –2  220 –2  220 –2  220 –2  220   

Utgående ackumulerade nedskrivningar –2  220 –2  220 –2  220 –2  220   

   

Utgående restvärde enligt plan 5  769 5  219 5  769 5  219   

       

    Kapital–

Koncernen och LO Org nr  Säte andel   

Medicinska Hälsocentralen AB 556037–1055  Stockholm 39 %   

Rättvisemärkt i Sverige AB 556554–0415  Stockholm 50 %   

Folkets Hus i Stockholm AB 556323–2601  Stockholm 32 % 

 

 Andel i eget   Antal andelar

 kapital Röstandel aktier Bokfört värde  

Medicinska Hälsocentralen AB 858 39 % 3  895 38 

Rättvisemärkt i Sverige AB 488 50 % 2  000 1225   

Folkets Hus i Stockholm AB 27 480 10 % 77  158 4  506

    5 769
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Not 18   Andra långfristiga värdepappersinnehav

Anläggningstillgångar Koncernen  LO     

 2004 2003 2004 2003 

Ingående anskaffningsvärde 292  127 292  127 236  127 236  127 

Förvärv 18 0 18 0

Avyttring –137  373          0 –137  373           0

Omklassificering 9 0 0 0 

Utgående anskaffningsvärde 154  781 292  127 98  772 236  127

Ingående nedskrivningar 97  276 97  050 97  276 97  050 

Nedskrivning 0 226 0 226

Avyttring –87  764 0 –87  764 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar 9  512 97  276 9  512 97  276

Utgående restvärde enligt plan 145  269 194  851 89  260 138  851

 

  Antal Nom. värde Bokfört värde

Fora AB  500  50 0    

AFA Livförsäkringsaktiebolag  5  500 0    

AMF Pensionsförsäkringsaktiebolag  350  3  500 0   

AFA Sjukförsäkringsaktiebolag  150  1  500 0    

Boo Elverk  8  1 0    

Bilda Förlag  19  750  3  950 0    

FFI BFR 10 000  10  1 0    

Gershedens Folkets Hus stödförening  100  10 0   

LO Data    18    

LOs Försäkringshandelsbolag  45  88  211 88  211    

Maison Syndicale  1  234  0 0    

Svenska Riksbyggen  2  063  1  031 1  031    

Summa    89  260

Dotterbolagens innehav        

Aftonbladet Hierta AB  40  001 40  001  56  000

Övrigt    9    

Summa koncernen    145  269
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Not 19   Andra långfristiga fordringar

 Koncernen  LO     

 2004 2003 2004 2003 

Ingående nominellt värde 80  795 81  190 79  176 79  427 

Tillkommande fordringar 1  214 329 1  214 303 

Amorteringar   avgående fordringar –1  934 –724 –450 –554 

Utgående ackumulerat nominellt värde 80  075 80  795 79  940 79  176

Utgående restvärde enligt plan 80  075 80  795 79  940 79  176

      

Not 20   Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 Koncernen  LO

 2004 2003 2004 2003

Förutbetalda hyror 2  440 1  278 0 0

Upplupna ränteintäkter 5  320 5  191 5  295 5  191

Upplupna anslag 16  822 21 574 16 822 21 574

Övriga poster 10 575 14  709 3  167 8  369 

Summa 35 157 42 752 25 284 35  134

         

Not 21   Kortfristiga placeringar

 Koncernen  LO

2004 Marknads- Bokfört  Marknads- Bokfört     

 värde värde värde värde

Värdepappersfonder 1  310  207 1  297  101 378  392 365  417 

Övriga värdepapper 10  050 10  119 10  050 10  119    

 1  320 257 1  307  220 388 442 375  536    

     

 Koncernen  LO 

2003 Marknads- Bokfört  Marknads- Bokfört 

 värde värde värde värde    

Börsnoterade aktier 256  727 253  498 256  727 253  498    

Företagscertifikat 49  883 49  729 49  883 49  729    

Värdepappersfonder 771  013 771  013 0 0    

Övriga värdepapper 50  049 50  049 50  049 50  049    

 1  127  672 1  124  289 356  659 353  276
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Not 22    Eget kapital    

 Koncernen  LO   

 2004 2003 2004 2003 

Kapitalbehållning vid årets ingång 1  919  479 1  823  861 1  301  626 1  293 790

Förändring av reserverade medel 0 0 0 0 

Omräkningsdifferenser –230 –1  071 0 0 

Omklassificering av obeskattad reserv 0 –3  442 0 0 

Årets resultat 78  829 100 132 37  055 7 836

Kapitalbehållning vid årets utgång 1  998  078 1  919  480 1  338  681 1  301  626  

    

Förändring av LOs egna kapital:      

 Bundet eget  Ändamåls- Balanserat fritt Årets resultat Totalt 

 kapital         bestämda medel eget kapital

Belopp vid årets ingång 1  311  188 33 271 –50  669 7  836 1  301  626 

Disposition av f g års resultat   7  836 –7  836 0 

Förskjutning mellan fritt och

bundet kapital 6  107  –6  107  0 

Reserverat  10  000 –10  000  0 

Utnyttjat  –22  143 22  143  0 

Årets resultat    37  055 37  055 

Belopp vid årets utgång 1  317  295 21 128 –36 797 37  055 1  338  681 

     

Enligt kongressbeslut 2000 ska det egna kapitalet den 31 december 1999 värdesäkras till KPI och redovisas som   

bundet eget kapital.

Förändring av totalt eget kapital i koncernen

 Bundet eget  Ändamåls-  Balanserad  Årets resultat  Totalt   

 kapital  bestämda medel  vinst   

Belopp vid årets ingång 1  468  728  33 271  317 348  100 132  1  919  479 

Disposition av f g års vinst     100 132  –100 132  0 

Förändring av

ändamålsbestämda medel   –12  143  12  143    0  

Omräkningsdifferens     –230    –230 

Förskjutning mellan bundet och

fritt eget kapital –42  592    42  592    0 

Årets resultat       78 829  78  829 

Belopp vid årets utgång 1  426  136  21 128  471 985  78  829  1  998  078
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Not 23    Ändamålsbestämda medel
 Koncernen  LO  

 2004 2003 2004 2003 

Reserverade medel för kongress 5  487 16  367 5  487 16  367 

Reserverade medel för solidaritetsarbete 12 771 14  504 12  771 14  504 

Övriga reserverade medel 2  870 2  400 2  870 2  400 

 21 128 33  271 21  128 33  271

     

Not 24    Obeskattade reserver 
   LO  

   2004 2003 

Periodiseringsfond    159  280 140  428 

   159  280 140  428

     

Not 25    Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

 Koncernen 

 2004 2003   

Reserv för förtida pensionsuttag enligt personalavtal 5  397 5  855 

Övriga 0 0 

Summa 5  397 5  855

     

Not 26    Uppskjuten skatt 

Skillnaden mellan å ena sidan den inkomstskatt som har redovisats i resultaträkningen under räkenskapsåret och tidigare räkenskapsår 

samt å andra sidan den inkomstskatt som belöper sig på verksamheten för dessa år utgörs dels av uppskjuten skatt på obeskattade reser-

ver 57 941 (57 267).  

I koncernen utgörs skillnaden enligt ovan av uppskjuten skatteskuld hänförlig till övervärde på fastigheter med 0 tkr (1 781 tkr). 

   

Not 27     Övriga avsättningar/reserver 

 Koncernen   LO

 2004 2003  2004  2003

Avsättning för Jubileumsutbildning 13 736 13 736

Omstruktureringsreserv 594 5  980 594 5  980 

 607 6  716 607 6  716 

   

Avsättning för beslutade omstruktureringsåtgärder hänförs till pensioneringar och erforderliga personalutbildningar.
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Not 28   Långfristiga skulder
Nedan anges den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen.  

 Koncernen  LO

 2004 2003 2004 2003 

Skulder till kreditinstitut 15 000 27  088 0 0 

Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0

 19 000 27 088 0 0

    

Not 29   Checkräkningskredit
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår i koncernen till 10 000 tkr (10 000 tkr).

         

Not 30   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  

 Koncernen  LO

 2004 2003 2004 2003

Upplupna räntekostnader 0 0 0 0 

Semesterlöner 17  058 14  803 12  213 11  694  

Upplupna sociala avgifter 10  334 9  257 6  439 6  519 

Förskottsinbetalade hyror 13  968 13  733 4  081 3  600 

Förutbetalda anslag 36  757 18  043 36  757 18  043  

Övriga poster 34  289 27  037 28  827 19  571   

 112  406 82  873 88  317 59  427

 

Not 31    Ställda säkerheter
 Koncernen  LO

 2004 2003 2004 2003 

För egna avsättningar och skulder       

Fastighetsinteckningar       

–Avseende skuld till kreditinstitut 42  990 83  702 0 0  

Maskiner som brukas enligt leasingavtal 10  611 10  000 0 0 

Summa ställda säkerheter 53 601 93 702  0  0

Not 32   Ansvarsförbindelser
 Koncernen  LO

 2004 2003 2004 2003   

Skulder i delägda handelsbolag 0 0 55  469 53  088   

Övriga borgensförbindelser 50 225 42  722 50 225 42  722   

Summa ansvarsförbindelser 50 225 42  722 105 694 95  810

   

    

Bland övriga borgensförbindelser finns pensionsåtaganden om 48 663 tkr (41 149 tkr) som inte täckts genom realstiftelse eller som har 

skuldförts. I beloppet ingår löneskatt med 24,26 %
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Not 33 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag.       

 LO      

 2004 2003     

Inköp från dotterbolag i förhållande till externa kostnader 4,6% 5,4 %

Försäljning till dotterbolag i förhållande till verksamhetens intäkter 0,0% 0,0 %     

        

Stockholm 2005-04-25

       

Wanja Lundby-Wedin Erland Olauson Ulla Lindqvist  

Kjell Dahlström Leif Håkansson Ninel Jansson

Göran Johnsson Birgitta Kihlberg Leif Ohlsson

Jan Rudén Åke Södergren Hans Tilly      

Ylva Thörn Per Winberg Hans Öhlund

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits 2005-04-25

Håkan Arnelid Anders Bergström Claes Nyqvist

 Åke Danielsson         

 auktoriserad revisor
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Arbetsmarknad och näringspolitik

Ekonomiska utsikter hösten 2004
Ekonomiska utsikter våren 2004
Gränslös ekonomi
Människan före marknaden
Ordning och reda
Stärk myndigheterna för mer ordning och reda på 
arbetsmarknaden

Arbetsmiljö

Isocyanater på jobbet – DVD
Muskelvärk?
Ohälsans trappa 2004
Åter till arbetet

EU-material

Arbetskraft till salu – sex månader med öppna 
gränser
Finanspolitik för full sysselsättning i EMU
LO Aktuellt om valet till Europaparlamentet, 
bilaga i LO-tidningen
Det spelar roll
Vi är inga handelsvaror – nej till tjänstedirektivet
Väljer du ett rött eller blått Europa? Flygblad, A4 
och folder

Facket försäkrar

Alla-webben
Blankettguiden
Checklistor, förbundsanpassade
Dina avtalsförsäkringar
Ditt uppdrag
Facket informerar-tavlan med informationsfoldrar
Fallguiden
LOs försäkringsrådgivarutbildning
LOs grundbok för försäkringsrådgivare
Omställningsstödet – en väg till en ny framtid
Skadehandboken
Tidningen Alla, 4 nummer
Välkommen som försäkringsrådgivare

Faktamaterial

Ett IT-samhälle för alla? Hur har datoranvänd-
ningen i hemmet och arbetslivet utvecklats
Facket som folkrörelse
Läsa böcker – hur läsandet av böcker har föränd-
rats bland olika grupper av anställda
Regionala skillnader i ungdomsgruppen på och 
utanför arbetsmarknaden
Tillgång till daglig tidning i hemmet – håller 
datorn på att ta tidningens plats?
Ungdomars situation på och utanför arbetsmark-
naden

Producerat material

Charlotte Hall arbetar som butiksbiträde och är 
medlem i Handelsanställdas Förbund.



114 ❘ LOs verksamhetsberättelse 2004

Integration

Andelen medlemmar i facket med utländsk 
bakgrund
Integration 2004 – Fakta och kunskap

Internationellt

Guidelines for the LO international work 
2004–2008
LO Globalt, två nummer
Rapport från tomtens verkstad, videofilm
Världen är inte till salu – om facket och nya 
rörelser i det globala klassamhället

Kampanj

EU-parlamentsvalet, annons
Facket i sommarland/020-kampanjen
Kollektivavtalet skyddar din lön, annons
LOs 1:a, 2:a och 3:e tips till alla direktörer, 
annonskampanj
Med kollektivavtal kan du säga ifrån!, 
annonskampanj
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Lönepolitik och avtal

Fackliga strategier för bättre byten
Högre lägstlöner för högre tillväxt
Inkomster och förmögenheter
Lönerapport år 2004
Lönetrappan
Makteliten förbereder pensionen
Om kollektivavtalade försäkringar och pensioner
Varför tjänar kvinnor mindre?

Utbildningspolitik och skolmaterial

Arbete och studier hand i hand
StudieGuiden 2004

Välfärd

Har vi råd med välfärd?
Kan framtidens välfärd finansieras – LO om LU
Mellan princip och praktik
Var finns efterfrågan på kommunalt självstyre?

Ungdomsmaterial

Facket i skolan, pärm innehållande tre OH-
presentationer
Facket och politiken
Fackets grunder
Hur väl förberedda är dina elever för arbetslivet?
Jobba
Minijobba – fickguide
Praoguiden
Våga tala

Övrigt material

Du är inte ensam – lagarna 
Du är inte ensam – fickfolder 
Fritt fram – homo, bi & hetero på jobbet
LOs verksamhetsberättelse 2003
Medlemskalendern, 14 förbundseditioner
Sångbok – 60 låtar
The Swedish Trade Union Confederation
Trots – arbetarsånger i modern tappning, 
musik-CD
Vem är vem? – LO-distrikten 2004
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Representation

Förbundskongresser

● Kommunalarbetareförbundets kongress 
 den 01-04 juni, 
 Wanja Lundby-Wedin, Marie Linder
● Industrifackets kongress den 7-10 augusti, 
 Wanja Lundby-Wedin, Maud Jansson
● Metallindustriarbetareförbundet 
 den 7-10 september,
 Wanja Lundby-Wedin, Ulla Lindqvist, 
 Mats Jönsson

Utländska kongresser

● Greek Confederation of Labours kongress 
 den 17-20 mars i Aten, Ulla Lindqvist

● KESKs kvinnokongress den 22-24 oktober i 
Ankara, Jenny Lindblad

● UGT-Ps kongress den 22-24 oktober i Lissabon, 
Marie Linder

● ASI årsmöte den 28-29 oktober i Reykjavik, 
Ulla Lindqvist

● ICATUs kongress den 18-21 december i 
 Damascus, Ulf Edström

Peder Simonsson arbetar som bryggeriutkörare och 
är medlem i Svenska Livsmedelsarbetareförbundet.
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LOs styrelse har yttrat sig över följande 
remisser

Finansdepartementet

Byggentreprenadavdrag samt omvänd 
skattskyldighet (moms), Ds 2004:43
F-skatt till utlänningar som är begränsat 
skattskyldiga i Sverige och som saknar fast 
driftställe här
Gemensamt finansierad utjämning i kommun-
sektorn, utjämningskommitténs betänkande, 
SOU 2003:88
Långtidsutredningen, SOU 2003/4:19

Justitiedepartementet

Nationaldagen – ny helgdag, SOU 2004:45
Näringslivet och förtroendet, SOU 2004:47
Svensk kod för bolagsstyrning, SOU 2004:46

Jordbruksdepartementet

Den framtida konsumentpolitiken – ett underlag 
till en ny konsumentpolitisk strategi 2006, 
Ds 2004:51

Näringsdepartementet

Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering, 
SOU 2004:55
Genomförande av direktivet om information 
och samråd, SOU 2004:85
ILOs rapport IV (1) Promotional framework 
for occupational safety and health
Järnväg för resenärer och gods, SOU 2003:104
Kollektivtrafik med människa i centrum, 
SOU 2003:67
Semesterlagen och övriga ledigheter – 
översyn och förenklingar, SOU 2003:54
Statskontorets rapport Det nya arbetsmarknads-
verket (2002:16)

Socialdepartementet

Drivkrafter för minskad sjukfrånvaro, Ds 2004:16
Försäkringskassan – den nya myndigheten, 
slutbetänkande, SOU 2003:106

Utrikesdepartementet

EG-rätten och mottagandet av asylsökande, 
SOU 2003:89
Fördraget om upprättande av en konstitution 
för Europa, Ds 2004:52

Yttranden till offentliga myndigheter

Susanne Bergkvist arbetar som maskinskötare och 
är medlem i Skogs- och Träfacket.
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Arbetsutskottet har yttrat sig  
över följande remisser

Finansdepartementet

Beskattning av livförsäkringar och EG-rätten, 
Ds 2003:65
Egendomsskatter – Reform av arv- och gåvoskatt, 
SOU 2004:66
Hemställan med förslag till ändring i skatte-
betalningsförordningen (1997:750) SBF
Investeringsstimulans till ombyggnad av vissa 
utrymmen till bostadslägenheter
Marknadsmissbruk, SOU 2004:69
Promemoria om flytträtt för pensionssparande
Promemorian Ds 2004:25, Sjätte AP-fonden i 
reformerade pensionssystemet
Reformerade egendomsskatter, SOU 2004:38
Skatt på väg, SOU 2004:63
Utkast till Lagrådsremiss om räntebeläggning av 
periodiseringsfonderna
Utvecklingskraft för hållbar välfärd, SOU 2003:123

Försvarsdepartementet

Rättslig status vid samverkan inom Partnerskap 
för fred och EUs krishantering – en översyn, SOU 
2003:117

Justitiedepartementet

Aktiebolag med begränsad vinstutdelning, 
SOU 2003:98
Den fortsatta utvecklingen av rättsinformations-
systemet
Diskriminering inom det sociala området på 
grund av sexuell läggning, Ds 2004:20
Ny sekretesslag, SOU 2003:99

Jordbruksdepartementet

Genomförande av EUs jordbruksreform i Sverige, 
Ds 2004:9
KOs medverkan vissa konsumenttvister

Kulturdepartementet

Digital Radio – slutbetänkande av Digitalradio-
kommittén, SOU 2004:16
Framställning om ändring i presstödsförordningen 
(1990:524)
Internationella kulturutredningen 2003, 
SOU 2003:121
Must carry – utredningen, SOU 2003:109
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Miljödepartementet

Betänkande från kärnsäkerhetsutredningen 
EUs förslag om ny kemikalielagstiftning REACH
Kemikalieinspektionens Rapport 2004 Kvicksilver 
– utredning om ett generellt förbud
Nytt regelverk för marksänd digital-TV, 
SOU 2004:39
Om biblioteksverksamheterna, Ds 2003:66
Promemoria om investeringsstöd för inrättande av 
källsorteringsutrymmen i flerbostadshus
Remittering av Boverkets rapport Avfallshantering 
inom bygg- och fastighetssektorn
Remittering av Miljömålsrådets – allas vårt ansvar
Remittering av rapporter med anknytning till 
kontrollstationen för klimatpolitiken
Ändring av alkylatspecifikationen i Lagkrav enligt 
bilaga 2 om motorfordons avgasrening och motor-
bränslen

Näringsdepartementet

Andra delbetänkandet från FlexMex2-utred-
ningen, SOU 2003:120
El- och gasmarknadsutredningen, SOU 2003:113, 
samt Fjärrvärmeutredningen, SOU 
2003:115, Tryggare fjärrvärmekunder
Europeiska kommissionens meddelande energy 
Infrastructure and Security of Supply
Förhandlarnas rapport – Mer trä i byggandet, 
Ds 2004:1
Godstransporter, SOU 2003:39 och SOU 2004:76
Nordiskt innovationspolitiskt samarbetsprogram 
2005-2010
Remissvar avseende ITPS slutrapport En lärande 
IT-politik för tillväxt och välfärd
Rätten till skådestånd enligt konkurrenslagen, 
SOU 2004:10
Statens energimyndighets rapport God el-kvalitet. 
Slutredovisning av regeringsuppdrag

Statskontorets rapport Effektivare tillsyn över 
energimarknaderna
Tredje betänkandet från FlexMex2-utredningen, 
SOU 2004:62
Turistfrämjandeutredningens betänkande – Främ-
jande för ökad tillväxt, SOU 2004:17

Socialdepartementet 

Genetik integritet och etik, SOU 2004:20 skrivelse 
om preimplantatorisk genetik diagnostik
Handikappolitisk samordning – organisation för 
strategi och genomförande, SOU 2004:54
PM med förslag om karensavdrag i stället för 
karensdag
Promemoria om slopat underhållsstöd vid växelvis 
boende
Promemoria om överlämnande av ansvaret för 
driften av sjukhus till privata entreprenörer
Studiesociala utredningens betänkande Studeran-
de och trygghetssystemen, SOU 2003:130
Tobakskontroll i internationellt perspektiv, SOU 
2004:88
Var går gränsen? SOU 2004:86, delbetänkande 
från Alkoholinförselutredningen
Äldrepolitik för framtiden, 100 steg till trygghet 
och utveckling med en åldrande befolkning, SOU 
2003:91

Utbildningsdepartementet

En ny doktorsutbildning – kraftsamling för excel-
lens och tillväxt, SOU 2004:27
Folkbildning i brytningstid, SOU 2004:30 
Vem får vara med?, SOU 2004:51 
Högre utbildning i utveckling – Bolognaprocessen 
i svensk belysning, Ds 2004:2
Promemoria Vidgad användning av rekryterings-
bidrag till vuxenstuderande
Var – dags – inflytande, Ds 2003:46
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Översyn av nationell organisation för svenskt del-
tagande i EUs forsknings- och utvecklingsarbete, 
SOU 2004:60

Utrikesdepartementet

Tillsyn för säkra varor och öppna marknader, SOU 
2004:57
Utlänningslagstiftningen i ett domstolperspektiv, 
SOU 2004:74

LO har avstått från att yttra sig över  
följande remisser

Finansdepartementet

En kronofogdemyndighet i tiden, SOU 2003:97
Förslag till ändringar i inkomstskattelagen 
(Sipano 2)
Försäkringsförmedling, Ds 2004:10

Försvarsdepartementet

Från klassificering till urval – en översyn av 
Totalförsvarets pliktverk, SOU 2004:5
Informera om samhällets säkerhet, SOU 2004:25
Ny reglering för transporter av farligt gods, 
SOU 2004:87

Justitiedepartementet

Brottsförebyggande kunskapsutveckling, 
SOU 2004:18
En öppen domarrekrytering, SOU 2003:102
En översyn av Brottsoffermyndigheten, 
SOU 2004:61
Lag om tillträdesförbud, Ds 2004:40 
Läget i rättsväsendet och förslag till fortsatta re-
former inom brottsutredningsverksamheten, 
SOU 2003:114
Nya EG-regler om förvaltningsberättelsens 
innehåll
Översyn av personuppgiftslagen, SOU 2004:6
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Miljödepartementet

Giftfria och resurssnåla kretslopp – redovisning 
av regeringsuppdrag
Lantmäteriutredningens betänkande Lantmäteriet 
– nya vägar för ökad samhällsnytta
Naturvårdsverkets rapport Fosforutsläpp till vat-
ten år 2010 – delmål, åtgärder och styrmedel
Regelverk och praxis för långsiktigt skydd av 
skogsmark

Näringsdepartementet

Arbetstidsfrågor av flygpersonal 
Arbetstid vid vägtransporter – förslag till ny lag, 
SOU 2004:26
Förslag till Europeiska kommissionen tredje 
järnvägspaket
Förslag till författningsändringar i samband med 
inrättande av en ny luftfartsmyndighet
Förslag till nytt gruppundantag för avtal om 
tekniköverföring
Genomförande av EGs direktiv om mät-
instrument i svensk lagstiftning
Remiss av promemoria om investeringsstöd för 
vissa energi- och miljöinvesteringar i offentliga 
lokaler

Utbildningsdepartementet

CSNs rapport avseende Översyn av bestämmelser 
om återbetalning av studielån för utomlands- 
bosatta
Högskoleverkets rapport (2003:29 R) Social om-
sorgsutbildning och socionomutbildning
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Medlems- och organisationsstatistik

Tabell 1. LO-förbundens medlemsantal 2004-12-31     
 

     Jämfört med  

Förbund  Män Kvinnor Totalt 2003-12-31  

      

Byggnads    127 630       1 247       128 877     – 1 329      

Elektrikerna    26 325       186       26 511     – 126      

Fastighets    19 885       19 415       39 300       148      

Grafiska    19 781       8 212       27 993     – 1 511      

Handels    54 233       117 714       171 947       3 254      

Hotell– och Restaurang Facket    20 425       38 327       58 752       480      

Industrifacket    51 533       33 737       85 270     – 2 273      

Kommunal    112 217       462 552       574 769     – 11 800      

Livs    29 902       20 556       50 458     – 1 369      

Metall    292 704       77 670       370 374     – 8 677      

Musikerna    2 962       552       3 514       40      

Målarna    16 506       503       17 009     – 749      

Pappers    19 799       4 164       23 963     – 628      

SEKO    108 140       48 090       156 230     – 5 095      

Skogs– och Trä    44 790       8 937       53 727     – 1 772      

Transport   61 348       11 279       72 627       593      

  

LO    1 008 180       853 141       1 861 321     – 30 814

Chowdhry Fakhruzzaman arbetar som trafikvärd och är 
medlem i Seko – Facket för Service och Kommunikation.
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Tabell 2. Förbund  avdelningar och medlemmar i LO 1995 – 2004

År     Förbund Avdelningar Medlemmar totalt Kvinnor Män Förändring procent

       

1995 21 681 2 213 275 1 011 457 1 201 818 –0.8% 

       

1996 20 664 2 169 280 995 078 1 174 202 –2.0% 

       

1997 20 651 2 129 504 977 410 1 152 094 –1.8% 

       

1998 19 592 2 093 171 962 847 1 130 324 –1.7% 

       

1999 19 574 2 066 455 953 617 1 112 838 –1.3% 

       

2000 18 504 2 016 208 931 062 1 085 146 –2.5% 

       

2001 18 495 1 963 303 909 289 1 054 014 –2.7% 

       

2002 16 456 1 918 800 882 455 1 036 345 –2.2% 

       

2003 16 451 1 892 135 868 690 1 023 445 –1.4% 

       

2004 16 444 1 861 321 853 141 1 008 180 –1.6%
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Tabell 3. Antal medlemmar per förbund 1995 – 2004
     
Förbund 1995 1996 1997 1998 1999

      

Bleck– och Plåt   6 038       5 742       5 512       5 195       4 960     

Byggnads   148 467       143 478       139 292       133 033       131 064     

Elektrikerna   28 547       27 720       27 209       27 006       26 803     

Fastighets   45 136       44 580       44 447       45 684       44 965     

Försäkringsanställdas   19 108       18 442       17 684       16 896       16 610     

Grafiska   42 178       40 382       39 134       37 750       36 626     

Handels   176 258       174 827       173 183       172 587       171 963     

Hotell– och Restaurang Facket   59 724       60 529       61 334       60 042       61 219     

Industrifacket   103 644       100 397       98 700       97 962       97 126     

Kommunal   660 594       650 787       633 567       620 074       608 998     

Lantarbetarna   16 931       16 923       16 083       15 399       14 633     

Livs   62 708       62 054       61 532       60 699       60 126     

Metall   443 765       427 297       422 874       421 578       418 070     

Musikerna   7 069       7 382       6 404       5 869       5 764     

Målarna   21 909       21 468       20 707       19 789       19 183     

Pappers   29 561       29 246       28 537       27 985       27 270     

SEKO   186 308       193 349       189 531       183 753       180 271     

Sjöfolks   10 555     – – – – 

Skogs– och Träfacket    14 757       14 110       13 298     69 302 67 484 

Transport   69 910       71 943       73 086       72 568       73 320     

Trä   60 108       58 624       57 390     – – 

      

LO   2 213 275       2 169 280       2 129 504       2 093 171       2 066 455
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Förbund 2000 2001 2002 2003 2004

     

Bleck– och Plåt – – – – – 

Byggnads   133 102       131 479      131 100     130 206       128 877     

Elektrikerna 26 883       26 945       26 877       26 637       26 511     

Fastighets  41 943       40 223       39 802       39 152       39 300     

Försäkringsanställdas 16 259       16 012     – – –  

Grafiska 35 391       33 052       30 964       29 504       27 993     

Handels 167 703       165 784       166 362       168 693       171 947     

Hotell– och Restaurang Facket 61 069       60 533       60 161       58 272       58 752     

Industrifacket  95 755       92 327       90 377      87 543       85 270     

Kommunal 595 193       583 322       589 493       586 569       574 769     

Lantarbetarna 13 474       12 341     – – – 

Livs 58 281       54 497       52 989       51 827       50 458     

Metall 412 233       398 638       389 468       379 051       370 374     

Musikerna  5 300       3 627       3 475       3 474       3 514     

Målarna  18 547       18 062       17 912       17 758       17 009     

Pappers 26 549       25 760       25 090       24 591       23 963     

SEKO 172 616       168 401       164 695       161 325       156 230     

Sjöfolks – – – – – 

Skogs– och Träfacket 64 507       60 369       57 734       55 499       53 727     

Transport 71 403       71 931       72 301       72 034       72 627     

Trä – – – – – 

      

LO  2 016 208       1 963 303       1 918 800       1 892 135       1 861 321     

Tabell 3. Antal medlemmar per förbund 1995 – 2004
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Tabell 4. Medlemmar under 25 år respektive 30 år
             
    Procent     Procent
   Antal medl. av medl.   Antal medl. av medl.
Förbund Män Kvinnor under 25 år totalt Män Kvinnor under 30 år totalt

        

Byggnads  14 747      136      14 883      11 5      24 827      235      25 062      19 4    

Elektrikerna  7 479      110      7 589      28 6      10 363      128      10 491      39 6    

Fastighets  882      1 115      1 997      5 1      2 210      2 823      5 033      12 8    

Grafiska  1 063      367      1 430      5 1      2 560      947      3 507      12 5    

Handels  8 519      15 098      23 617      13 7      17 112      28 444      45 556      26 5    

Hotell– och Restaurang Facket   –    –   12 487      21 2       –    –   22 031      37 5    

Industrifacket  3 922      1 468      5 390      6 3      8 625      3 514      12 139      14 2    

Kommunal  8 349      31 615      39 964      6 9      18 226      69 664      87 890      15 3    

Livs  4 182      2 252      6 434      12 7      7 663      4 233      11 896      23 6    

Metall  24 539      4 117      28 656      7 7      50 603      9 254      59 857      16 2    

Musikerna   –    –   254      7 2       –    –   618      17 6    

Målarna   –    –   2 193      12 9       –    –   3 667      21 6    

Pappers  1 523      465      1 988      8 3      2 915      824      3 739      15 6    

SEKO  5 889      2 406      8 295      5 3      11 740      5 493      17 233      11 0    

Skogs– och Träfacket  3 369      389      3 758      7 0      7 688      944      8 632      16 1    

Transport  5 496      1 362      6 858      9 4      12 077      2 999      15 076      20 8    

        

LO totalt  89 959      60 900      165 793      8 9      176 609      129 502      332 427      17 9    
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LOs publicitet 2004

Det totala genomslaget för LO i medierna är fort-
satt högt 2004 även om det minskar något jämfört 
med året innan. 

Den målsättning som märks tydligast i publi-
citeten är att LO arbetat för ökade och rättvisa 
löner.   Avtals- och lönefrågor är det största ämnet. 
Avtalsrörelsen bidrar självklart till ämnets storlek 

men även byggkonflikten i Vaxholm och kampan-
jen ”Facket i sommarland” bidrar till nyhetsvärdet. 

LOs satsning på ökad sysselsättning märks i  
publiciteten. LO är den aktör som agerar huvud-
aktör i störst utsträckning i frågor som rör arbets-

löshet och sysselsättningspolitik och framställs i 
mycket hög grad som offensiva. 

Positiva värderingar om LO i massmedia är 
vanligare än negativa under året. Av dessa är det 
LO som experter eller som offensiva som före-
kommer oftast. De vanligaste negativa imageva-
riablerna är då LO framställs som ifrågasatt och 
toppstyrt. 

Wanja Lundby-Wedin är LOs främsta talesper-
son. Hennes uttalanden rör en mängd olika frågor 
och ämnen. Övriga LO-företrädare har tydliga 
ansvars- eller kompetensområden. 
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LOs kongress i juni fick stor publicitet och 
bidrar till att LOs kvantitativa genomslag blev det 
näst största sedan Observer började sina mätning-
ar 1999. Ändå var genomslaget mindre än under 
kongressen år 2000. Bilden av LO är dock avsevärt 
mycket bättre den här gången. År 2000 framstod 
LO som splittrat (främst i EMU-frågan) medan 
det utmärkande för 2004 års kongress var enighet 
och en tydlig expertstatus.

Kvartal fyra präglas av ”lägenhetsaffärerna”. 
Nära hälften av den negativa publiciteten LO får 
under året kan härledas till denna fråga. Samtliga 
stora medier ger en sammantaget negativ bild av 
LO. Att vända denna negativa bild blir en stor 
utmaning för LO under 2005. Lägenhetsaffärerna 
inom fackföreningsrörelsen och kongressen i 
juni gör att LO internt blir det näst största ämnet 
under året. 

Analysen bygger på ett urval av tidningar och 
etermedier i Sverige.
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