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Förord

de händelser under det gångna året som
allra mest etsat sig fast i minnet på mig
är de fruktansvärda terrordåden i Oslo
och på Utøya den 22 juli. Dåden var ett
angrepp mot arbetarrörelsen och mot den öppna
samhällsmodell som vi har gemensamt i Norden.
Händelserna är en stark uppmaning till oss att
aldrig ge upp kampen för demokrati och frihet.
Vi i fackföreningsrörelsen ska alltid stå upp
för alla människors lika
värde och lika rätt. Vi
ska alltid kämpa mot
diskriminering, mot
främlingsfientlighet och mot antidemokratiska
krafter. Det är så
vi kan motverka
att våld och terror får fäste.
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LOs representantskap tog i maj beslut om
att starta ett långsiktigt förbundsgemensamt
arbete, ”Alla kan göra något”, som syftar till att
stärka medlemmarna att stå upp för varandra.
Det arbetet känns ännu mer angeläget efter
händelserna i Norge.
Också i andra avseenden var 2011 dystert. Det
lyft i ekonomin som vi hoppats på efter krisen
blev kortvarigt. Den akuta krisen i Grekland
har utvecklats till en allvarlig skuldkris i Europa.
I flera länder ser man ekonomin raseras och antalet arbetslösa inom EU ligger runt 23 miljoner,
men skillnaderna mellan länderna är stora.
När jag valdes till Europafackets ordförande
i Sevilla 2007 var temat för kongressen ”På offensiven”. När jag lämnade uppdraget vid kongressen i Aten i maj 2011 kunde jag konstatera
att det europafackliga arbetet under mandatperioden i hög grad präglats av krisen i Europa
och kampen mot en politik som sätter åtstramningar i fokus. Politiken har drabbat löntagarna
hårt och också inneburit angrepp på fackliga
rättigheter, till exempel upphävande av gällande
kollektivavtal. Det visar hur viktigt det är att
fortsätta kampen för ett socialt Europa, där de
fackliga rättigheterna aldrig får underordnas
marknaden.
Under året fick jag möjlighet att besöka
Colombia inom ramen för ett projekt som
parterna bedriver tillsammans med syfte att
främja den sociala dialogen i landet. Colombia
är fortfarande ett av de farligaste länderna för
fackliga ledare och aktivister. Mindre än tio
procent av de anställda i Colombia omfattas av
någon form av kollektivavtal och den fackliga
organisationsgraden ligger runt fyra procent.
Fackliga företrädare som jag träffade lyfte fram

bemanningsföretagen som något som gör organiseringsarbetet mycket svårare. Det visar att
vi, trots så olika förutsättningar i övrigt, delvis
möter samma utmaningar.
Inom ramen för det internationella arbetet
vill jag också lyfta fram den konvention som
ILO beslutade om vid årets arbetskonferens
och som reglerar minimivillkoren för Domestic
Workers (hushållsanställda), som tillhör de allra
mest utsatta löntagarna. Konventionen omfattar 60–100 miljoner människor, till största delen kvinnor inom den informella sektorn.
Också den svenska ekonomin kommer att
påverkas av krisen i Europa. Efter ett par år
med relativt stark återhämtning efter krisen
2008/2009, möter vi med stor sannolikhet en ny
nedgång i ekonomin. Arbetslösheten minskade
något under 2011, men ligger, när detta skrivs,
runt sju procent. Trots att arbetslösheten förutses öka från den redan höga nivån, så finns
det stora brister i regeringens arbetsmarknadspolitik.
LO har under året särskilt uppmärksammat
och kritiserat fas 3 i det arbetsmarknadspolitiska programmet Jobb- och utvecklingsgarantin. Vi har haft en dialog med regeringen om
arbetsmarknadspolitiken och har, hittills utan
framgång, hävdat behovet av tidiga insatser vid
arbetslöshet och större möjligheter till subventionerade anställningar.
Det är i detta läge som vi gått in i en ny avtalsrörelse. Kraven för de samordnade
förhandlingarna är, förutom löneökningar, en
begränsning av möjligheterna till
visstidsanställning, en satsning för att utjämna de osakliga löneskillnaderna mellan
manligt och kvinnligt dominerade yrken samt
förbättringar i avtalsförsäkringarna. Tre förbund – IF Metall, GS och Livs – valde att ställa
sig vid sidan av samordningen på grund av utformningen av den så kallade jämställdhetspotten. I övrigt var kraven väldigt lika. I mitten
av december slöt dessa tre förbund avtal med
sina motparter och några dagar senare slöt Pap-

pers, som första förbund inom samordningen,
avtal med sin motpart. En förutsättning för att
dessa avtal kom till stånd var att LO först träffat ett nytt försäkringsavtal med Svenskt Näringsliv. Avtalet berör drygt en miljon arbetare
och innebär bland annat rätt till 100 procent av
lönen från första dagen vid arbetsskada, höjd
kompensation vid sjukersättning och bättre
pensionsvillkor för gravida. Avtalsrörelsen
fortsätter under 2012.
Utredningen om socialförsäkringarna har
fortsatt sitt arbete under året. Det är ett viktigt
arbete som LO följer noga. LO har riktat stark
kritik mot regeringens försämringar av såväl arbetslöshetsförsäkringen som sjukförsäkringen.
Vi fortsätter det oerhört viktiga opinionsbildande arbetet för en bättre arbetslöshetsförsäkring
och frivilliga a-kassor knutna till facket samt
för en rättssäker och trygg sjukförsäkring.
Vårt arbete för högre organisationsgrad har
börjat ge resultat. 2011 års siffror är de bästa på
över tio år. Jag är säker på att det är vårt medvetna och långsiktiga – och kanske framför allt
gemensamma – arbete med organisering som
vi ser effekten av. Vi har riktat oss särskilt till
unga löntagare och lyssnat på deras förväntningar. Samtalen fortsätter under 2012 inom
ramen för Stora Resan.
Glädjande nog kan vi också konstatera att vi
har fler förtroendevalda i LOs förbund än för
fem år sedan och att de allra flesta medlemmar
är nöjda med den hjälp de får från facket. Men
vi kan aldrig slå oss till ro, utan måste fortsätta
att prioritera organiseringsarbetet och det
lokala fackliga arbetet för att vi ska förbli
starka parter på arbetsmarknaden.
Wanja Lundby-Wedin
LOs ordförande
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Så styrs LO
Kongressen är LOs högsta beslutande organ.
LOs styrelse och ledning väljs av kongressen.

Foto: Lars Forsstedt

Stående från vänster: Hans-Olof Nilsson, Livs, Lars Lindgren, Transport, Per-Olof Sjöö, GS, Jan-Henrik Sandberg, Pappers,
Thomas Sandgren, Elektrikerna, Anders Ferbe, IF Metall, Tobias Baudin, Kommunal, Kjell Ahlberg, LO, Per Bardh, LO.
Sittande från vänster: Ulla Lindqvist, LO, Janne Rudén, SEKO, Wanja Lundby-Wedin, LO, Lars-Anders Häggström, Handels,
Ella Niia, Hotell- och restaurangfacket, Mikael Johansson, Målarna.
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Landsorganisationens styrelse fr o m 2011-10-20

Wanja Lundby-Wedin LO
Per Bardh
LO
Ulla Lindqvist
LO

Ordinarie ledamöter

Suppleanter

Hans Tilly
Byggnadsarbetareförbundet

Mikael Johansson
Målareförbundet
Johan Lindholm
Byggnadsarbetareförbundet
Torbjörn Johansson
Byggnadsarbetareförbundet

Per-Olof Sjöö
GS

Tommy Andersson
GS
Jan-Henrik Sandberg
Pappersindustriarbetareförbundet
Erik Georgii
GS

Lars-Anders Häggström
Handelanställdas Förbund

Susanna Gideonsson
Handelsanställdas Förbund
Tommy Tillgren
Handelsanställdas Förbund
Harald Petersson fr o m 10/11 2011
Handelsanställdas Förbund
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Ella Niia
Hotell- och Restaurang Facket

Hans-Olof Nilsson
Livsmedelsarbetareförbundet
Therése Guovelin
Hotell och Restaurang Facket
Gerald Lindberg
Livsmedelsarbetareförbundet

Stefan Löfven
IF Metall

Anders Ferbe
IF Metall
Monika Theodorsson
IF Metall
Veli-Pekka Säikkälä
IF Metall

Annelie Nordström
Kommunalarbetareförbundet

Tobias Baudin
Kommunalarbetareförbundet
Lenita Granlund
Kommunalarbetareförbundet
Anders Bergström
Kommunalarbetareförbundet

Jan Rudén
SEKO

Jonas Wallin
Elektrikerna
Tomas Abrahamsson
SEKO
Ingela Edlund
SEKO

Lars Lindgren
Transportarbetareförbundet

Hans Öhlund
Fastighetsanställdas Förbund
Sten-Ove Niklasson
Transportarbetareförbundet
Magnus Pettersson
Fastighetsanställdas Förbund
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LOs representantskap

LOs representantskap kallades under 2011 till
två ordinarie sammanträden, den 24 maj och
den 20 oktober, samt ett extra sammanträde
den 29 augusti. Samtliga möten hölls i Stockholm.
Vid årsmötet den 24 maj beslutade representantskapet att godkänna årsredovisningen för
2010 samt att LOs styrelse beviljas ansvarsfrihet för 2010 års förvaltning. Konfliktbidragets
storlek för 2011 fastställdes till att hädanefter
vara 20 procent av utbetald konfliktersättning
för varje ersättningsberättigad dag istället för
en fast summa. I maj beslutades också om ersättningen till ledamöterna i representantskapet för 2011.
Vid vårens möte godkände representantskapet handlingsplanen för ett förbundsgemensamt arbete för att motverka främlingsfientlighet och antidemokratiska krafter, arbetet med
handlingsplanen kommer att ske under åren
2011–2014.
Fem motioner hade inkommit som handlade
om TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada)
och avtalspension. Representantskapet beslöt
att motionerna skulle överlämnas till avtalsrådet för beaktande i kommande avtalsrörelse.
Den nyvalda socialdemokratiska partiledaren
Håkan Juholt gästade också mötet.
Årsmötet den 20 oktober behandlade förbundens avgifter till LO där representantskapet

beslutade enligt LOs finanskommittés förslag.
Åtta motioner hade inkommit som rörde ändring i ramstadgar för LO-facken, sjukförsäkringen, LOs stipendiefond, AGB – Försäkring
om avgångsbidrag, avtalspension och medlemskap i a-kassan. Styrelsens förslag att avslå eller
att anse motionerna besvarade bifölls.
Representantskapet fattade beslut om förlängning av handlingsplanen Högre organisationsgrad/organisering fram till 2014.
Det extra sammanträdet som genomfördes
den 29 augusti behandlade enbart de gemensamma kraven i avtalsrörelsen 2012.
Bland de gemensamma kraven återfinns följande:
–– LO-förbunden vill begränsa möjligheterna
till visstidsanställning. Idag kan olika former
av visstidsanställningar staplas på varandra
och pågå upp till fem år. Detta vill LO-förbunden begränsa till maximalt två år.
–– Ett förbundsgemensamt agerande i syfte att
motverka de könsmässiga löneorättvisorna
föreslås också. Ett särskilt utrymme ska tilldelas avtalsområden med stor andel kvinnor
och lågavlönade.
–– LO-förbunden ställer också krav på förbättringar i avtalsförsäkringarna. Bland annat vill
LO att den som drabbas av en arbetsskada ska
få 100 procentig ersättning för inkomstförlusten redan från den första sjukdagen.
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Arbetsfördelning för
LO-ledningen och kanslichefen
Ordförande

Vice ordförande

Ordföranden utövar tillsammans med styrelse
och arbetsutskott ledningen för Landsorganisationens löpande verksamhet. Ordföranden
leder förhandlingarna 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 direkt
under ordföranden:
–– arbetsmarknads- och utbildningspolitik
–– ekonomisk politik
–– facklig organisering
–– internationellt fackligt arbete
–– migration
–– opinionsbildningsfrågor

Vice ordföranden biträder ordföranden i dennes
åligganden och är i första hand ordförandens
ställföreträdare. Vice ordföranden svarar därutöver för:
–– arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor
–– arbetslivsutveckling
–– diskrimineringsfrågor
–– facklig utbildning
–– facklig-politisk samverkan
–– LOs regionala organisation
–– stadgefrågor
–– ungdomsfrågor
–– välfärdsfrågor inklusive socialförsäkringar

Ordföranden har under året haft följande uppdrag:
–– Anna Lindhs Minnesfond, ledamot
–– EFS, ledamot i styrelsekommitté och styrelse
t o m maj
–– Folksam Sak, ordförande
–– Föreningen för Brysselkontoret, ordförande
–– IFS, ledamot styrkommitté och styrelse
–– NFS, styrelseledamot
–– Olof Palmes Minnesfond, ledamot
–– Riva del Sole Spa, ordförande
–– Socialdemokraterna, ledamot i verkställande
utskott och partistyrelse
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Vice ordföranden har under året haft följande
uppdrag:
–– AFA, Sjukförsäkring, ledamot
–– EFS styrelse, ledamot t o m kongressen i maj
–– Folksam Spar, ledamot
–– Jubileumsfonden (SAP)
–– KP Pension, vice ordförande
–– NFS styrelse, ledamot
–– Rådet för integration i arbetslivet, ledamot
–– SAMAK, ledamot
–– Socialdemokratiska Fackliga Utskottet, ordförande
–– LO-Media AB, ledamot

Vice ordförande och avtalssekreterare

Kanslichef tillika ekonomichef

Vice ordföranden/avtalssekreteraren biträder
ordföranden i dennes åligganden och är i andra hand ordförandens ställföreträdare. Vice
ordföranden/avtalssekreteraren ansvarar för
och samordnar förhandlingsverksamheten och
svarar därutöver för:
–– arbetsrätt och övrig reglering av allmänna
anställningsvillkor
–– avtals- och medlemsförsäkringar samt pensionsfrågor
–– ekobrottsbekämpning
–– löne- och arbetstidspolitik
–– organisations- och gränsdragningsfrågor
–– ägarpolicy

Kanslichefen ansvarar under LOs ordförande
för samordningen av kansliets administrativa
och affärsmässiga verksamhet.
Kanslichefen ansvarar för förberedelserna
inför arbetsutskott, styrelse och representantskap samt biträder ordföranden i frågor som
rör kansliets organisation. I tjänsten ingår även
ansvar för placeringar av LOs tillgångar samt
uppföljning och planering av den årliga verksamheten. Kanslichefen är även chef för ekonomienheten. I övrigt utför kanslichefen de
uppgifter som ordföranden delegerar till denne.
I tjänsten ingår även vissa uppdrag inom LOs
bolagskoncern.

Vice ordföranden/avtalssekreteraren har under
året haft följande uppdrag:
–– AFA Livförsäkring, ledamot
–– AFA Livförsäkring, Finansutskottet, ledamot
–– AFA, Sjukförsäkring, Finansutskottet, ledamot
–– AFA Trygghetsförsäkring, ledamot
–– AMF-Pension, ledamot
–– AMF-Pension, Finansutskottet och ersättningsutskott, ledamot
–– Folksams försäkringsstiftelse, ledamot t o m
april
–– Arbetsdomstolen, ledamot
–– EFS, suppleant
–– LO-TCO Rättsskydd AB, ordförande
–– Folk och försvar, ledamot

Kanslichefen tillika ekonomichefen har under
året haft följande uppdrag:
–– AFA Livförsäkrings AB, finansutskottet, ledamot
–– AFA Livförsäkrings AB, revisionsutskott, ledamot
–– AFA Sjukförsäkring, ledamot
–– AFA Sjukförsäkring, revisionsutskott, ledamot
–– AFA, Sjukförsäkrings AB, finansutskottet,
ledamot
–– AFA Trygghetsförsäkrings AB, finansutskottet, ledamot
–– AFA Trygghetsförsäkrings AB, revisionsutskottet, ledamot
–– Aftonbladets styrelse, ledamot
–– Folksam Liv, suppleant
–– Folksam Liv Revisionsutskott, ordförande
–– LO/Folksams försäkringskommitté för Samlingsförsäkringen, ordförande
–– FORA AB, ledamot
–– LO-media AB, verkställande direktör
–– Riva del Sole Spa, vice ordförande
–– Värdepappersfonden Borgen, Nordea, ordförande
–– Ägarstyrelsen för Förbundsdepåer och Förbundsfonder i Swedbank, ledamot
–– LOs finanskommitté, ordförande
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LO-kansliets organisation

Ledningskansliet

Ledningskansliet administrerar, planerar, organiserar och följer upp enhetschefernas, arbetsutskottets, styrelsens och representantskapets
sammanträden. Enheten bistår också med administrativt stöd till LOs ledning i form av boknings- och uppföljningstjänster, telefonservice,
bevakning av e-post och brev samt hantering av
LO-bloggen som startats för att öka kontaktmöjligheterna.
I det politiska arbetet ingår att ge dagligt stöd
till LOs ledning samt strategisk politisk
rådgivning. En allt viktigare uppgift är också
att placera LOs budskap i media. Pressgruppen
hanterar dagligen mediekontakter åt LOs ledning och LO-kansliet. I enhetens uppgift att ge
strategisk rådgivning ingår att hålla samman
LOs omvärldsbevakning.
Enheten ansvarar också för den gemensamma politiska planeringen och samordningen av
aktiviteter under året, liksom för organisationens krisberedskap och att arbeta förebyggande
ur ett riskperspektiv.
Arbetslivsenheten

Arbetslivsenheten samordnar förbunden i förhandlingsfrågor och ansvarar för förhandlingar om avtalspensioner och avtalsförsäkringar,
samt bemanningsavtalet och Samhallsavtalet.
Enheten handhåller gränsdragningsfrågorna
och frågor som rör kollektivavtalstäckning.
Enheten har vidare ansvar för policyutveckling och bevakning inom områdena arbetsrätt,
diskriminering, arbetstagarnas integritet, ekonomisk brottslighet, arbetsmiljö, EUs sociala
fonder samt välfärdspolitik. Enheten samordnar förbund och distrikt när det gäller regionala
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skyddsombud, standardisering och EUs regionala fonder. Enheten kartlägger också villkor
i arbetsliv och samhälle genom regelbundna
undersökningar.
Ekonomi- och personalenheten

Ekonomi- och personalenheten har till uppgift
att samordna kansliets frågor inom ekonomi, finansiering och personalfrågor, samt att stödja
andra enheter i deras arbete. Enheten ansvarar
även för verksamhetsplanering och uppföljning
och systemförvaltning.
Inom området ekonomi och finansiering
återfinns den löpande verksamheten såsom
redovisning, bokslut, kapitalplacering, budget
och verksamhetsplanering. Fastighetsförvärv
och bolagsfrågor ingår också i enhetens ansvarsområden.
De huvudsakliga ansvarsområdena inom personaladministrationen är förhandlingar av löneoch anställningsvillkor, kompetensutveckling,
arbetsmiljö, friskvård, rehabilitering, psykosociala frågor, intern jämställdhet, integration och
rekrytering.
Arbetarrörelsens Förhandlingsorganisation,
AFO, ansvarar för de övergripande arbetsgivarfrågorna för dess medlemsgrupper.
Enheten för ekonomisk politik och arbetsmarknad

Enheten ansvarar i första hand för ekonomisk
politik och arbetsmarknadspolitik, inklusive akassor och arbetslöshetsförsäkringen. Enheten
ansvarar också för omställningsstödet, migrationspolitik, utbildning samt vidareutbildning
i arbetslivet.
Enheten består av en enhetschef, tillika LOs
chefsekonom, två assistenter samt de två grup-

perna LO-ekonomerna och arbetsmarknadsgruppen.
Internationella enheten

Internationella enheten sköter LOs kontakter
och samarbeten med fackliga, mellanstatliga
och andra internationella organisationer samt
nationella organisationer som arbetar med internationella fackliga frågor. Vidare ansvarar
enheten för utländska besök till LO, sprider
information om LO och svensk arbetsmarknad
till utlandet och informerar om internationella
frågor till LOs medlemmar och förtroendevalda.
Enheten arbetar för ett internationellt perspektiv i övrig policyutveckling. Framför allt är
man policyskapande inom områdena internationell facklig politik och utrikespolitiska frågor, demokrati och grundläggande mänskliga
fri- och rättigheter, bistånds- och utvecklingspolitik, samt företagens sociala ansvar.
Enheten för IT och internservice

Enheten ansvarar för utveckling, drift och
underhåll av LOs IT-system, gästvåning, konferensservice, vaktmästeri och lokalvård. Reception, registratur, ärendehantering och arkiv
ligger också inom enhetens ansvarsområde.
Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten samordnar LOs opinionsbildande verksamhet. Det innebär bland
annat att omsätta styrelsens mål till konkreta
opinionsbildningsmål, utveckla image, tillhandahålla kampanjstöd samt att svara för textproduktion.
Områden som ligger på enhetens ansvar är
facklig utbildning, högre organisationsgrad, distriktsverksamheten, information om kollektivavtalade försäkringar, skolinformation och
ungdomsverksamhet.
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LOs verksamhet 2011

Ledningskansliet
Förutom LO-ledningens fasta uppdrag i styrelser innebär arbetet såväl medverkan vid konferenser, fackliga kurser, kongresser och arbetsplatser som träffar med organisationer och
enskilda personer. Detta arbete syftar till att
öka kunskapen om och stödet för LOs värderingar och uppfattningar bland LO-förbundens
medlemmar, opinionsbildare och allmänheten.
Det bärande budskapet för LO-ledningen vid
alla möten och skriftliga budskap har utgått från
LOs prioriteringar för året – Högre organisationsgrad, Arbete och trygghet, Avtal 2011/2012,
Diskriminering och Europasamarbetet.
Att besöka arbetsplatser och träffa fackliga företrädare är viktigt för att få en bild av olika yrken, branscher och verksamheter. Ambitionen
med arbetsplatsbesöken är att besöka arbetsplatser från olika förbund och kvinno- och mansdominerade arbetsplatser över hela landet. Besök
gjordes under 2011 bland annat hos handelsmedlemmar på Samhall i Luleå, livsmedelsarbetare
på Marabou i Upplands Väsby, kommunalare på
förskolan Skeppsklockan i Höör, transportare i
Göteborgs hamn, byggnadsarbetare och elektriker på Skanska i Norrköping, medlemmar från
fastighets på HSB i Sundsvall och pappersmedlemmar på Ortvikens pappersbruk.
För LOs ordförande är det en självklarhet att
medverka när LO-förbunden håller kongress.
Under 2011 höll GS, Handelsanställdas förbund,
Hotell och Restaurang Facket, IF Metall och
Målarförbundet kongress. Vid Målareförbundets förbundsmöte valdes Mikael Johansson
till ny ordförande. I övriga förbund omvaldes
tidigare ordförande.
I samband med arbetsplatsbesöken har ett
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hundratal artiklar och nyhetsinslag förekommit i media. Flertalet arbetsplatsbesök har dokumenterats i ord och bild på LOs hemsida, på
Facebook och Flickr. Under året producerades
10 nyhetsbrev med axplock från media och ledningens kalendrar samt 13 avtalsbrev där LO
berättar vad som är aktuellt i avtalsrörelsen.
LOs ledning har under året prioriterat att
medverka i Runöskolans olika kurser för fackliga förtroendevalda. Ett tjugotal besök har
gjorts på Runö på kursen insikter, svenska modellen samt arbetsrättskursen.
Därutöver har LO-ledningen medverkat vid
års- och höstmöten i LO-distrikten. Höstmötet
hölls denna gång gemensamt med LO-distriktet
i Göteborg via digital sändning. Runt 800 av
LO-förbundens förtroendevalda på 12 orter runt
om i Sverige hade ett gemensamt program för
att diskutera och planera inriktningen på nästa
års verksamhet. Ledningen har medverkat på
andra träffar som avtalskonferenser och konferenser om diskriminering ute i distrikten.
Ledningen har också medverkat vid enskilda förbunds möten såsom IF Metalls avtalsråd,
Transports årsmöte och på en avdelningskonferens i Handels.
I juni höll också Europafacket kongress i Aten,
där LOs ordförande lämnade ordförandeposten
efter fyra år och efterträddes av Spanjoren Ignacio Fernández Toxo. LO medverkade även vid
TCOs kongress där Eva Nordmark valdes till
ny ordförande.
Europafrågorna har varit högaktuella under
året och för LOs ordförande som skulle lämna
ordförandeskapet i Europafacket fick frågorna
extra fokus. LOs ordförande medverkade bland
annat vid DGBs årsupptakt i München och fick

i Köln av Hans Buckler stiftung utmärkelsen
för insatser i Europasamarbetet. Året avslutades
med ett seminarium i samverkan med Arbetarrörelsens tankesmedja om fackligt inflytande
i EU.
Att knyta kontakter och söka samarbeten
utanför den fackliga sfären är viktigt ur ett
opinionsbildande perspektiv. Därför är LOledningens medverkan vid olika möten, kurser
och konferenser viktiga. Under förra året medverkade ledningen till exempel vid Swedbanks
tillväxtdagar i Göteborg, vid en konferens om
främlingsfientighet i Berlin, vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen och vid vuxenutbildningsdagarna i Linköping. Ledningen medverkade också vid seminarier på till exempel
Arbetets museum i Norrköping, vid Medlingsinstitutets jubileumskonferens, vid Alnas 50års jubileum och på Arenagruppen i Stockholm.
Ledningen medverkade också vid politiska
arrangemang anordnade av socialdemokraterna, som talare på SSUs kongress, på lokala
partiföreningar samt som första maj-talare i
Karlskrona/Ronneby, Gävle/Ockelbo och Piteå.
Enheten har också ett ansvar för att ta fram
LOs omvärldsrapport. Utifrån denna rapport
tas LOs prioriteringar fram. Rapporten är en
integrerad del av verksamhetsplaneringen och
togs fram till styrelsens planeringskonferens
under våren.
Ledningskansliet har också ett ansvar för
LOs risk- och krishantering. Under året har regelbundna möten hållits med förbundens riskansvariga, LOs krisledning och krisgruppen. Ett
arbete har påbörjats med LO-distrikten om den
risk- och krismanual som LO arbetar efter och
en utbildning hölls av förbundens riskansvariga
om hur riskinventering går till.
På enheten finns också ett ansvar för delar av
det man kallar den operativa respektive den planerade kommunikationen. När det gäller den
planerade kommunikationen handlar det om
ansvar för LO-bloggen, Facebook och Twitter.
När det gäller den operativa kommunikationen

handlar det om telefonbemötande och hur brev
och mejl besvaras.
Under 2011 har LO-bloggen publicerat 254
inlägg, haft 27 052 unika besökare och totalt
44 880 besök, varav nära 60 procent varit nya besökare. LO-bloggen hade vid årets slut 15 bloggare från LO-kansliet. Enligt en mätning från
Greenhill Relations är LO den mest länkade
fackliga organisationen på bloggar. Undersökningen visar också att intresset för LO-bloggen
ökar i bloggvärlden, något som också visar sig
på bloggportalen Knuff.se där bloggen vid årsskiftet är placerad på plats nummer 32.
Också LOs medverkan på Twitter har vuxit
under året. Vid utgången av 2011 hade LO 1 582
följare på Twitter, vilket är en ökning med 927
följare sedan föregående år. LOs konto har publicerat totalt 1 578 tweets (meddelanden), varav
930 under 2011. Twitter har använts för att tipsa
läsare om inlägg på bloggen, om aktiviteter som
ordnats av LO, om lanserade rapporter, olika engagemang för LOs ledning, om avtalsrörelsefrågor med mera. En viss ökning av inkommande
frågor via Twitter har noterats där frågeställare
förväntar sig snabba svar.
LOs officiella sida på Facebook hade vid årets
utgång 2 745 ”gillare”, vilket innebär 426 nytillkomna under 2011. Enligt statistik från Facebook har inlägg under året sammanlagt visats
1,2 miljoner gånger. På de inlägg som skrivits
har 3 443 ”gillamarkeringar” och kommentarer
gjorts.
Ledningskansliet hanterar också inkommande skrivelser till LO. LOs mål med brevsvaren är
att funktionen ska ses som en tillgänglig och väl
fungerande del i LOs kommunikation. I stort
har kansliet lyckats hålla de svarstider som satts
upp som mål. Under 2011 inkom 215 brev inklusive pappersbrev till LOs ledning.
LOs brevlåda på lo.se fick 173 frågor under
2011. Den vanligaste frågan handlar om arbetstider, där 51 frågor haft denna inriktning. Andra
vanliga frågor handlar om avtalsförsäkringar
och medlemskap. Hemsidan erbjuder möjlighet
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för den som önskar att lämna sitt telefonnummer för att bli uppringd. Detta har utnyttjats
mycket sparsamt.

Arbetslivsenheten
Avtal 2011

I augusti 2011 beslutade LOs representantskap
om gemensamma krav för förbunden för den
samordnade avtalsrörelsen 2011/2012. Utformningen av kraven grundade sig bland annat på
det faktum att kvinnligt dominerade avtalsområden var strukturellt lönediskriminerade
med genomsnittslöner långt under de manligt
dominerade branscherna. LO-samordningen
upprepade därmed beslutet från 2007 och 2010
års avtalsrörelse att försöka åstadkomma relativlöneförändringar mellan avtalsområden för
att minska osakliga löneskillnader mellan mansrespektive kvinnodominerade branscher. Samordningen innehöll även krav på begränsning
av upprepade visstidsanställningar.
Efter siffersättningen av de på representantskapet beslutade kraven meddelade IF Metall,
GS-facket och Livsmedelsarbetareförbundet
att de inte avsåg delta i de samordnade förhandlingarna. Skälet till detta var att man inte
kunde acceptera den beslutade nivån på jämställdhetspotten. Övriga 11 förbund inom LO
sade ja till att delta i samordningen.
Förbunden som ingår i Industriavtalet träffade i november avtal med sina motparter på
de vanligtvis normerande avtalsområdena. Avtalsperioden blev 14 månader och löneökningen
under avtalsperioden 3,0 procent med en årstakt om 2,6 procent. Pappersarbetareförbundet
träffade under december avtal på samma nivå.
Frågan om visstidsanställning hänvisades till en
arbetsgrupp. Övriga förbund inom LO-samordningen förhandlar under 2012.
Samhall

Samhallsavtalet är ett avtal där LO samordnar
förhandlingarna för sju förbund: IF Metall, Fast-
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ighets, Hotell och restaurangfacket, GS-facket,
Handels, Kommunal och SEKO.
Under året har förslag på Nya Samhall presenterats, regeringen har tillsatt FunkA- utredningen som har till syfte att peka på möjliga
förändringar i bland annat Samhalls bolagsordning och förslag till förändringar i förordningen
om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning har lagts.
Under året har mycket fokus lagts på kommande avtalsförhandlingar. Åtta regionala avtalskonferenser har genomförts för att arbeta
fram kraven inför avtalsförhandlingarna 2012.
Arbetet inom området har också präglats av
att en ny bolags-VD tillsatts samt att nya rutiner och umgängesformer har börjat byggas upp.
Avtals- och organisationstvister

Under 2011 har LOs styrelse beslutat i organisationstvist mellan Kommunalarbetarförbundet
och Fastighetsanställdas Förbund avseende arbetet på service- och tvätthallar vid bussgarage
som är utlagda på underentreprenad. Beslutet
innebar att Kommunalarbetareförbundet ska
äga avtals- och organisationsrätten för detta
område. Under verksamhetsåret har det anmälts
tre nya organisationstvister till LO. Den ena är
anmäld av Byggnads och avser byggentreprenad
vid Karolinska sjukhuset. Den andra är anmäld
av IF Metall och avser flygunderhåll vid Skavsta
flygplats, och den tredje är anmäld av IF Metall
och avser arbetet vid Mekonomens butiker och
verkstäder. Ingen av de anmälda tvisterna avgjordes under det gångna året. Den av LO-styrelsen
tillsatta organisationsutredningen har avslutat
sitt arbete under året. Utredningens förslag ska
föreläggas 2012 års LO-kongress för beslut.
Bemanningsavtalet

Bemanningsavtalet är de fjorton LO-förbundens
likalydande kollektivavtal för anställda i bemanningsföretag där LO har en samordnande uppgift. Avtalet tecknades för första gången år 2000
och har sedan omförhandlats vid fyra tillfällen.

För att förbättra avtalsbevakningen samt
medlemsrekryteringen vid bemanningsföretagen, och som en del av LOs organisationsutredning, har provverksamhet bedrivits vid tre
regioner i Sverige under 2011. Vid LO-distrikten
i Skåne och Jönköping samt inom ett antal förbundsavdelningar i Västmanland/Dalarna har
försöksverksamhet initierats i syfte att utveckla
nya former för samordning kring förbundens
Bemanningsavtal. Resultatet kommer att redovisas på LO-kongressen 2012.
Skriften ”När de uthyrda kommer in” har
också producerats med syfte att belysa bemanningsfrågan ur ett klubbperspektiv inför inhyrning av personal.
Arbetsrätt

Inom området arbetsrätt har LO aktivt deltagit i
samhällsdebatten på svensk och europeisk nivå.
Vid sidan av detta har LO även medverkat vid
möten, på kurser, i utbildningar och vid seminarier. LO medverkar i statliga utredningar, bland
annat i utredningen om översyn av regelverket
kring tvister i samband med uppsägning och i
Upphandlingsutredningen. Båda utredningarna
fortsätter under 2012.
LO har deltagit i en rad verksamheter på europeisk nivå i syfte att förändra balansen mellan
ekonomiska och sociala rättigheter inom EUrätten, exempelvis genom deltagande i kommissionens expertgrupp om utstationeringsdirektivet, Netlex, Social Policy and Legislation Group
på EFS samt genom annat påverkansarbete i
kommissionen och Europaparlamentet.
I anslutning till EU-nivån har LO genom
deltagande i bemanningsdirektivsutredningen
medverkat till ett förslag om upprättande av
lagförändringar avseende uthyrning av bemanningsanställda. Under året har LO som konsekvens av den nya Lavallagstiftningen även tagit
fram riktlinjer till gemensamma principer för
så kallade utstationeringsavtal.
LO har aktivt deltagit i den offentliga debatten angående LAS. Den arbetsgrupp som LO

tagit initiativet till, där LO tillsammans med
SN skulle utreda den faktiska effekten av LAS
turordningsregler, har slutförts och avlämnat
sin rapport. Ett seminarium om rapporten hölls
i Almedalen. LO har också fokuserat på den
ökade övervakningen på arbetsplatser och de
problem som uppstår med anledning av detta,
exempelvis kränkningar av den personliga integriteten och den maktobalans som uppstår.
Ekonomisk brottslighet

Under året fortsatte det opinionsbildande arbetet med att lyfta frågan om ekonomisk brottslighet på den politiska dagordningen. Målet är
att insatser mot ekonomisk brottslighet bör ses
som en naturlig del av en framgångsrik näringspolitik. Arbetet fortsatte även med att färdigställa en rapport som beskriver den ekonomiska
brottslighetens negativa effekter. Ytterligare ett
viktigt område är upphandlingsfrågor. Dessa
handlar både om offentlig upphandling där LO
fortsätter trycka på för en svensk ratificering
av ILO konvention nr 94, samt om privat upphandling där vi via kollektivavtal och lagstiftning har stora möjligheter att utan ytterligare
hjälp från lagstiftaren motverka fusk, brottslighet och social dumpning.
Välfärds- och lönestatistik

LO använder en stor mängd välfärds- och lönestatistik i arbetet med att utreda och beskriva
villkoren för LO-förbundens medlemmar och
den vardag de lever i. Arbetet sammanställs och
publiceras främst i ett antal rapporter. År 2011
har följande rapporter publicerats:
–– Anställningsformer år 2011 – Fast och tidsbegränsat anställda efter klass och kön.
–– Lönerapport år 2011 – Löner och löneutveckling år 1999–2010 efter klass och kön.
–– Löner för industriarbetare i olika länder –
Löner och löneutveckling år 2000–2008 för
industriarbetare i 33 länder
–– Semestervanor år 2010.

LOs verksamhetsberättelse 2011 | 23

Röster om facket och jobbet

Den sjätte upplagan av LOs egna intervjuundersökning ”Röster om facket och jobbet” har
till större delen genomförts år 2011. Intervjuer
och bearbetning av svaren genomfördes första
halvåret. Resultaten sammanställs i en rapportserie varav följande tre rapporter har publicerats
under 2011:
–– Rof 1 – Synen på löner och löneskillnader
–– Rof 2 – Det fackliga medlemskapet
Resterande rapporter är planerade att publiceras
under första halvåret 2012.
Arbetsmiljö
Miljö- och arbetsutskottet, MOA

LO-förbundens gemensamma arbetsmiljöfrågor
samordnas och bereds av Miljö- och arbetslivsutskottet, MOA, där arbetsmiljöansvariga från
samtliga förbund deltar. Vid de årliga tvådagarsmötena medverkar förbundsledamöterna
i utvärdering och planering för kommande år.
Målet är att stärka det förebyggande arbetet för
en god arbetsmiljö och att minska utslagningen
från arbetslivet.
Inom MOA har under året ett antal strategiska frågor varit uppe till behandling av vilka
en del har behandlats direkt i MOA och en del
i MOAs permanenta arbetsgrupper.
Tillsammans med TCO, SACO och deras
medlemsförbund utlyste LO på Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöriksdag den 28 oktober en årlig
återkommande skyddsombudsdag. Denna dag
ska från och med 2012 årligen ligga på onsdagen
under EUs arbetsmiljövecka, vecka 43.
En arbetsgrupp tillsattes för att planera aktiviteter i samband med skyddsombudsåret 2012.
En speciell ”banner” kommer att finnas under
2012 på LOs och förbundens hemsidor.
Under året har en jubileumsskrift producerats om skyddsombuden som publiceras i början
av januari 2012.
Som ett led i implementeringen av LOs Arbets
miljöstrategi påbörjades en kartläggning av om-
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fattningen gällande förbundens centrala kollektivavtal avseende reglering av arbetsmiljöfrågor.
LOs styrelse antog MOAs förslag till remis�svar på utredningen om effektivare sanktioner
i arbetsmiljölagen. LO är positiva till ökad användning av sanktionsavgifter men vill inte
att lagen avkriminaliseras till förmån för mer
användning av föreläggande/förbud.
Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter om
minderåriga diskuterades mycket livligt under
året, både offentligt och vid samråden. Arbetsgivarna drev en omfattande kampanj mot förslaget. LOs styrelse sa i sitt remissvar att arbete
i kassa inte lämpar sig för minderåriga och att
studierna i gymnasieskolan ska värnas genom
att begränsa minderårigas arbete, utöver skolarbetet, till 20 timmar i veckan.
En arbetsgrupp tillsatt av MOA gjorde en
handledning ”När någon mobbas på jobbet” riktad till skyddsombud och andra fackliga representanter. Handledningen presenterades på ett
mycket välbesökt seminarium i november 2011.
RSO-gruppen följde arbetet i ett antal samråd
med Arbetsmiljöverket som LO deltog i tillsammans med TCO och SACO. Bakgrunden var
ett regeringsuppdrag till Arbetsmiljöverket att
fastställa vilka RSO-prestationer de tre fackliga
centralorganisationerna årligen ska återrapportera, med anledning av att statligt stöd till den
regionala skyddsombudsverksamheten betalas
ut. Arbetsmiljöverkets slutrapport till regeringen remissbehandlades av LO och förbunden.
LOKE, samverkar med arbetsgivarorganisationer, departement, myndigheter, arbetsmedicinska kliniker och forskare. Under 2011
behandlades Arbetsmiljöverkets förslag till nya
föreskrifter om kemiska hälsorisker och hygieniska gränsvärden. Andra aktuella ärenden var
dödsfall i kolmonoxid, radon och asbest i gruvor,
isocyanater i slipskivor, bisofenol och en databas för kemisk mätning. Ett seminarium om
risker med Nanomaterial genomfördes i november med deltagare från forskning, myndigheter
och arbetsmarknadens parter.

Fackligt inflytande på standarder

Gemensamma säkerhetsregler för varor inom
den inre marknaden regleras med hjälp av Europeiska standarder. Den förbundsgemensamma
samordningsgruppen för fackligt deltagande i
standardiseringsverksamheten, ASTA, verkar
för ett ökat fackligt inflytande inom prioriterade standardiseringsområden.
ASTAs verksamhet omfattar förutom koordinering och prioritering av deltagande också
utbildning både kring standardisering och i
teknisk standardiseringsengelska. På Europanivå har flera ASTA-ledamöter medverkat som
föreläsare inom sina områden på det fackliga
nätverksmötet som hölls i Köpenhamn.
EU-kommissionen presenterade i juni sitt så
kallade ”standardiseringspaket”. Paketet innehåller förslag till en förordning kring standardiseringsverksamheten samt en rapport som
tydligt klargör ambitionerna att effektivisera
den inre marknaden när det gäller tjänster med
hjälp av standarder. Arbetet med förslagen pågår inom såväl Europaparlamentet som Rådets
arbetsgrupp. Målsättningen är att man under
det danska ordförandeskapet ska komma fram
till ett beslut.
En närmare beskrivning av ASTAs verksamhet under året finns i verksamhetsberättelsen
från LO, TCO och SACO, på LOs hemsida.

det av strategiskt förebyggande arbetsmiljötjänster.
Arbetet med att ersätta ALIs utbildningar för
företagshälsovårdspersonal med reguljära högskoleutbildningar har fortsatt inom FHV-delegationen. Det är nu klart att högskoleutbildningar
kommer att finnas vid universiteten i Umeå, Lund
och Örebro samt i Stockholm där samverkan sker
mellan KI och KTH. FHV-delegationen lades ned
vid årsskiftet 2011/2012, trots att samtliga inblandade parter anser att ett behov av en gemensam
plattform för att följa utvecklingen kvarstår.
Under året har också Försäkringskassans utbetalningar för tidiga rehabiliteringsinsatser
utvärderats. Utvärderingen visar att stora delar av bidragen inte har utnyttjats. Kvalitetssäkringsarbetet av FHV inom ramen för SWEDAC
har under året fått en inriktning mot nationella
riktlinjer för FHV. En möjlighet som för närvarande diskuteras är om dessa skulle kunna
utarbetas inom ramen för SIS.
I maj arrangeras ett seminarium om aktuella
frågor inom arbetsmiljörätt med deltagare från
ett juristnätverk som träffas årligen.
Rapporten ”Fler arbetare måste få utvecklande jobb – inte digital Taylorism”, som belyser
den ökade omfattningen av utarmade jobb, publicerades i september och väckte massmedialt
intresse.

Företagshälsovård, rehabilitering

EUs Rådgivande kommitté för arbetsmiljöfrågor

Under året tillsattes en förbundsgemensam arbetsgrupp med ansvar för att ta fram en facklig
policy-skrift för FHV. Materialet förväntas vara
klart till sommaren. Tanken är att LOs förtroendevalda i högre utsträckning ska ställa krav
på strategiskt förebyggande tjänster från både
arbetsgivaren och företagshälsovården.
Det partsgemensamma upphandlingsstöd
som tagits fram inom ramen för Prevent kommer att marknadsföras aktivt under 2012. Materialet omfattar en trycksak i bokform samt
ett interaktivt verktyg. Materialen är framtagna
med en gemensam ambition att framhålla vär-

Inom EUS Rådgivande kommitté för arbetsmiljöfrågor (Luxemburgkommittén) har LO tillsammans med övriga fackliga ledamöter fortsatt
följt utvecklingen av och uttalat sig om bland
annat Stoiber-gruppens rapport från 2009 om
regelförenkling.
Under året medverkade LO i Rådgivande
kommitténs trepartssammansatta arbetsgrupp gällande EUs arbetsmiljöstrategi. Under
året färdigställde arbetsgruppen ett utkast till
den nya arbetsmiljöstrategin för 2013–2020. LO
medverkar också i den under året tillsatta arbetsgruppen om standardisering.
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Kommissionen meddelade i november att
man inte kommer att presentera den nya strategin under 2012. Istället färdigställs ett politiskt
dokument om hälsa och säkerhet. Trots detta
antog Rådgivande kommittén arbetsgruppens
utkast till förslag om en ny EU-strategi för hälsa
och säkerhet. Till detta lade arbetsgivargruppen en bilaga i form av ett yttrande som bland
annat innehöll avvikande meningar angående
vissa texter i den nya strategin.
Arbetsgruppen inom Rådgivande kommittén
inbjöds av Europafacket till en konferens för
att ta fram en facklig strategi på arbetsmiljöområdet. En resolution antogs av EFS styrelse
i december. Huvudprioriteringarna i resolutionen är yrkesinspektionen och skyddsombudens
status.
Inom EU-kommissionens arbetsmiljöbyrå i
Bilbao presenterades temat för den europeiska
arbetsmiljöveckan 2012–2013. Temat är ”Partssamverkan för riskförebyggande”, med fokus
på ledarskap och arbetstagarnas och deras representanters medverkan i arbetsmiljöarbetet.
I Sverige samordnas aktiviteterna kring arbetsmiljöveckan inom gruppen Focal Point som administreras av Arbetsmiljöverket
Europeiska Socialfonden (ESF)

LO anser att den Europeiska Socialfonden, ESF,
är EUs främsta finansiella instrument för att
investera i människor genom att stödja genomförandet av åtgärder för aktiv integration och
arkivering, omskolning och kompetenshöjning.
ESF skapar redan idag ett stort europeiskt
mervärde genom att bidra till EUs politiska mål
i fråga om sysselsättning och social integration,
till Europeiska sysselsättningsstrategin och till
den öppna samordningsmetoden på områdena
socialt skydd och social integration.
ESF är också ett av de viktigaste instrumenten som EU har till sitt förfogande för att hjälpa
EU-medborgarna att dra nytta av framtida tillväxt i linje med de mål och prioriteringar som
slås fast i EU 2020-strategin.
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Socialfonden i Sverige har under perioden
2007–2013 cirka 12 miljarder kronor för att finansiera projekt som stärker individens kompetens på arbetsplatsen och förbättrar utsikterna
till arbete för arbetslösa och sjukskrivna.
LO är representerad i European Social Fund
Committée, i Sveriges Socialfonds Övervakningskommitté, i arbetsutskott och i flera arbetsgrupper. LOs representanter i de åtta regionala strukturfondspartnerskapen har under året
prioriterat projektansökningar i sina respektive
regioner. LO har även representation i Socialfondens fem temagrupper som tar vara på projektresultaten och metoderna för att påverka
långsiktigt. LO deltar även i Arbetsmarknadsdepartementets arbetsgrupp för utformning av
Socialfonden inför nästa period 2014–2020.
Under 2011 har flera förbundsavdelningar i
stor konkurrens med andra aktörer, fått ESFmedel. Flera av dessa projekt har uppmärksammats på EU-nivå.
Socialförsäkringar och välfärdspolitik

LO har under 2011 fortsatt arbetet med att belysa och skapa opinion mot försämringarna i
sjukförsäkringen som den borgerliga regeringen
genomförde under 2008. Trots att regeringen
under året tvingades inta en defensiv hållning,
bland annat genom förluster i riksdagen, och
fick medge att det gällande regelverket är bristfälligt, har endast ytterst marginella justeringar
gjorts.
LO har därför utifrån LO-medlemmarnas
och medborgarnas perspektiv fortsatt att prioritera arbetet för en rimligare och mer rättssäker
sjukförsäkring. Två utåtriktade LO-seminarier
med en kvalificerad panel ordnades för att belysa situationen för dem av oss som drabbas av
ohälsa och vad som kan göras för att förbättra
situationen. Opinionsbildningen och påverkansarbetet har periodvis skett i samverkan
med andra organisationer, som arbetet under
det så kallade Påskuppropet mot utförsäkringarna under våren 2011.

LO har även aktivt arbetat för att påvisa sambanden mellan tillväxt, ekonomisk utveckling,
jämställdhet och välfärdspolitik. Bland annat
anordnades ett välbesökt seminarium i Almedalen under temat ”Välfärdsstaten passiviserar eller befriar den?” LO medverkade också i
en antologi utgiven av Folksam på samma tema
samt via debatt- och nyhetsartiklar i nationell/
lokal press samt etermedia. Vidare har LO i
sedvanlig ordning besvarat ett antal remisser
på socialförsäkringsområdet, bland andra Socialdepartementets utvärdering av rehabiliteringskedjan våren 2011.
LO har påbörjat arbetet med en rapportserie
om klass och kön, där behovet av en mer jämn
fördelning av föräldraförsäkringen och en familjepolitik som gynnar kvinnors ekonomiska
självständighet lyfts fram.
Under året har arbetet inom ramen för den
parlamentariska socialförsäkringsutredningen,
som startade sitt arbete hösten 2010 och som
ska vara klar 2013, intensifierats. LO följer utredningen noggrant och deltar i egenskap av
part på arbetsmarknaden i två referensgrupper tillsatta av utredningen samt arbetar aktivt tillsammans med socialdemokraterna i
en ”skuggkommission”. LO har även på olika
sätt försökt påverka andra viktiga aktörer och
opinionsbildare genom deltagande vid en rad
olika seminarier, rundabordssamtal och andra
utåtriktade aktiviteter.
När läget på socialförsäkringsområdet sammanfattas kan man konstatera att det återstår
en hel del arbete för att skapa en socialförsäkring som har legitimitet och är långsiktigt hållbar. Men LO har tillsammans med de krafter
som slår vakt om välutbyggda och effektiva
trygghetsförsäkringar under 2011 tagit flera steg
framåt i samhällsdebatten.
Diskriminering och Jämställdhet

Diskrimineringsutskottet fortsatte sitt arbete
under 2011. Man bytte namn till ”Utskottet för
lika värde lika rätt” för att markera att utskottet

inte bara hanterar frågor av diskrimineringskaraktär, utan även värdegrunds- och policyskapande frågor. Utskottet hade under verksamhetsåret regelbundna möten och tillsatte
bland annat en arbetsgrupp för omarbetandet
av LOs integrationspolicy. Vidare har arbetet
med framtagandet av en ny utgåva av ”Klass
och kön” fortsatt. De prioriterade frågorna är
hur arbetsliv och familjeliv kan delas mer lika
mellan kvinnor och män, liksom löne- och villkorsskillnaderna mellan dessa grupper.
Inför internationella kvinnodagen arrangerade LO den 7 mars ett frukostseminarium
om Sveriges jämställdhetspolitiska mål. Ordförande i jämställdhetspolitiska utredningen
Gertrud Åström redogjorde för bakgrunden
till målen och diskuterades hur långt man nått
efter halva mandatperioden av alliansens styre.
I diskussionspanelen ingick bland andra företrädare för S, M och Kommunal.
LO har under året samarbetat med en mängd
organisationer i frågor rörande diskriminering
och jämställdhet och har deltagit i olika seminarier och konferenser på temat. Några centrala
sammanhang var deltagandet i Diskrimineringsombudsmannens fackliga nätverk samt
regeringens jämställdhetsråd.
LO fortsatte sin medverkan i Rådet för integration i arbetslivet (RIA). Rådet skrev en
debattartikel i Dagens Industri om vikten av
att kunna skilja på flykting- och arbetskraftsinvandring i migrationsdebatten. I artikeln gavs
uttryck för att man i den allmänna debatten
blandar ihop dessa skilda skäl på ett sätt som
skapar förvirring och ger sämre förutsättningar
för en effektiv migrationspolitik.
På representantskapet i maj togs beslut om
en treårig handlingsplan med syftet att arbeta
med värderingsfrågor i ett förbundsgemensamt
arbete för att motverka diskriminering, rasism
och främlingsfientlighet under det sammanhållande arbetsnamnet ”Alla kan göra något”.
Arbetet syftar till att ge medlemmarna mod,
styrka och kunskap genom att erbjuda utbild-
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ning till alla förtroendevalda, att opinionsbilda,
debattera vår värdegrund, förändra politiken
samt synas i gymnasieskolan.
LO medverkade sedvanligt även vid 2011 års
Pridefestival som hade temat ”Öppenhet” den
1–6 augusti. Inför Pride genomförde LO en
opinionsundersökning rörande möjligheten
att vara öppen med sin sexuella läggning och
könsöverskridande identitet i arbetslivet. Resultatet redovisades under Pride-veckan och representanter från ett flertal av LO-förbundens ledningar diskuterade utfallet vid ett seminarium
i Pride House.
LO deltog vidare i ett antal arrangemang om
jämställdhet på internationell nivå. Ett exempel är att ILOs arbetskonferens antog en ny
konvention om hushållsanställdas rättigheter,
vilket till allra största delen rör kvinnor. IFS
kvinnokommitté har arbetat med en kampanj
för ratifikation av ILOs konvention 189 om hushållsanställdas rättigheter. EU-kommissionen
arrangerade en konferens hösten 2011 med
anledning av att dess strategi för jämställdhet
funnits i ett år och LO var representerad på
konferensen. Europafackets kvinnokommitté
valde under 2011 en norsk LO-representant till
sin ordförande.
Avtalsförsäkring och pensioner

Försäkringsutskottet är ett beredande organ
för LOs styrelse i frågor om avtals-, social- och
medlemsförsäkringar. Alla medlemsförbund
har plats i utskottet samt en representant för
LO-TCO Rättsskydd. Utskottet har haft åtta
sammanträden under 2011. På varje möte uppmärksammas hur de hårdare reglerna i sjukförsäkringen drabbar LO-förbundens medlemmar.
Vid ett av vårens möten redovisades hur arbetsskadeförsäkringen fungerar i övriga norden.
Utskottet har även varit beredande i arbetet
med att ta fram krav inför förhandlingar om
nya villkor i avtalsförsäkringarna. Utskottet
har även fungerat som diskussionsforum med
anledning av den parlamentariska socialförsäk-
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ringsutredningens arbete. I utskottet har också
diskussioner förts om arbetsskadeförsäkringen
med anledning av Arbetsskadekommissionens
arbete.
Strax före sommaren begärdes förhandling med Svenskt Näringsliv gällande nya och
förbättrade avtalsförsäkringar inför höstens
avtalsförhandling. Förhandlingarna startade
i september och innebar flera förbättringar.
I TFA-försäkringen togs karensdagarna och
självriskerna bort, AGS-försäkringen ersätter
numera inkomster över 7,5 prisbasbelopp vid
sjukersättning och graviditetspenning omfattas framöver av premiebefrielsen. En partsgemensam arbetsgrupp tillsattes för att se över
förutsättningarna för månadsvis inbetalning
av avtalspension SAF-LO. Frågan om rehabiliteringsavtal och möjligheten att få ersättning
från omställningsförsäkringen vid uppsägning
på grund av ohälsa landade i en partsgemensam
arbetsgrupp om omställning.
LO och KFO kom i december överens om
samma förbättringar av försäkringsvillkoren
som på den privata sidan. Under året har LO och
KFO även kommit överens om att parterna från
och med 2012 själva tar över utbildningen av försäkringsinformatörerna på detta avtalsområde.

Ekonomi- och personalenheten
Den finansiella oron det senaste halvåret har
påverkat LOs kapitalförvaltning. Redan 2010
påbörjades arbetet med att minska riskerna i det
förvaltade kapitalet. Framförallt har andelen
fastigheter ökat i portföljen. Dessa investeringar
har delats med några av LOs medlemsförbund.
En viktig faktor i LOs ekonomi är antalet medlemmar i förbunden. Även under 2011 har antalet medlemmar minskat men i en lägre takt än
tidigare. För att tydliggöra erbjudandet till förbundens medlemmar har ett särskilt bolag bildats tillsammans med nästan samtliga förbund.
Bolaget ska hantera gemensamma förmåner för
förbundens medlemmar. Under verksamhets-

året har ett nytt premiebestämt pensionssystem
för tjänstemän inom AFO-Handels tecknats. I
övrigt har fokus legat på att hantera rekryteringar, kompetensutveckling och uppdatering
av befintliga regelverk.
Enheten för ekonomisk politik och arbetsmarknad
Konjunkturen och den ekonomiska politiken

Under det andra halvåret 2011 stod det klart att
den europeiska skuldkrisen var den stora utmaningen för den ekonomiska utvecklingen. Det
som våren 2010 var en akut kris för Grekland
utvecklades under sommaren och hösten till en
bred ekonomisk kris för hela Europa. Flera europeiska länder tvingades betala ohållbart höga
riskpremier för sin upplåning och det fanns en
stor misstro mot det europiska banksystemet.
LO-ekonomerna gjorde i höstens ”Ekonomiska utsikter” bedömningen att den allvarliga
europeiska skuldkrisen kommer att innebära
en svag ekonomisk utveckling i Europa under
flera år, men att en finansiell krasch eller motsvarande kan undvikas.
Effekterna av den europeiska skuldkrisen på
den svenska ekonomin började på allvar göra
sig gällande först mot slutet av 2011. Helåret
2011 jämfört med 2010 präglades av fortsatt
återhämtning efter finanskrisen 2008/2009,
med hög BNP-tillväxt, en kraftig ökning av
sysselsättningen och sjunkande arbetslöshet.
Mot bakgrund av den europeiska skuldkrisen
reviderades samtidigt tillväxtutsikterna för 2012
kraftigt nedåt mellan prognostillfällena på våren och hösten.
I vårens Ekonomiska utsikter argumenterade
LO-ekonomerna mot att motverka arbetslösheten genom att skapa mindre kvalificerade
jobb med låga lönekrav. I stället förordades
satsningar på kompetenshöjande insatser inom
den aktiva arbetsmarknadspolitiken och det reguljära utbildningssystemet så att de som står
långt från arbetsmarknaden ges förutsättningar
att ta utvecklande och välbetalda jobb.

I höstens Ekonomiska utsikter stod det klart
att tillväxtutsikterna framöver försämrats
påtagligt. LO-ekonomerna ansåg att avtalsrörelsen har en viktig roll att spela i skyddet av
löntagarna. Avmattningen i ekonomin beror på
att efterfrågan sviktar. För låga löneökningar
håller nere efterfrågan ytterligare via effekter
på hushållens konsumtion.
LO-ekonomerna ansåg också att finans- och
penningpolitiken behöver användas aktivt för
att förstärka skyddet för svenska löntagare.
Riksbanken anmodades att sänka räntan vid
kommande möten och hålla räntan låg under
en längre period. Det ställdes krav på regeringen att snarast lägga fram en tilläggsbudget om
minst 15 miljarder kronor. Några områden pekades ut som särskilt angelägna: höjda statsbidrag
till kommunerna, omfattande ambitionshöjningar för den aktiva arbetsmarknadspolitiken
samt en förstärkt arbetslöshetsförsäkring.
LO-ekonomerna menade också att den europeiska skuldkrisen förstärker behovet av ett aktivt reformarbete för en stabilare finanssektor.
Finanssektorn måste möta avgifter och skatter
som internationaliserar de risker som sektorn
utsätter samhällsekonomin för. Reglerna måste
bli hårdare, övervakningen måste förstärkas och
kapitalkraven behöver bli högre.
Aktiv arbetsmarknadspolitik

Arbetet med den aktiva arbetsmarknadspolitiken präglades under 2011 till stor del av ett nytt
arbetssätt som innebär utökat samarbete med
LO-distrikten kring de arbetsmarknadspolitiska frågorna.
Det genomfördes ett antal utbildnings-, informations- och diskussionsträffar med förtroendevalda på arbetsmarknadskonferenser och
andra verksamheter arrangerade av LO-distrikten. Initiativ till flertalet videokonferenser med
distrikten har också tagits fram och genomförts.
LOs förbundsgemensamma arbetsmarknadsgrupp hade ett antal möten under året med olika inbjudna externa medverkande, exempelvis
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Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiska
talesperson, forskare från IFAU och personal
från Arbetsförmedlingen. Tillsammans med
förbunden genomfördes också en studieresa
till Oslo där man bland annat studerade NAVreformen och besökte forskningsinstitutet Fafo.
Samtliga aktiviteter med distrikten respektive förbunden inom det arbetsmarknadspolitiska området har fungerat väl och haft högt
deltagarantal. Ett antal artiklar och blogginlägg
som berör det arbetsmarknadspolitiska området
har också producerats under året.
Pensioner

Det allmänna pensionssystemet har nu blivit
självfinansierat och lagts utanför statsbudgeten.
De nya pensionsreglerna har successivt införts
och idag får en 65 åring som går i pension drygt
hälften av sin pension enligt de nya reglerna.
Pensionssystemet klarar sig, men hur går det
för pensionärerna?
För att svara på denna fråga utarbetade LOekonomerna och Arbetslivsenheten rapporten
”Pensionsreformen i halvtid”. Medellängden
för hur lång tid en 65-åring har kvar att leva
har ökat till 19 år. Då det nya pensionssystemet
konstruerades på 1990-talet var medellängden
att fortsätta leva för en 65-åring 17 år. När medellivslängden har ökat med två år måste man
skjuta upp pensioneringen 2 år för att behålla
samma pension som tidigare. LAS-åldern är nu
67 år, men möjligheterna att arbeta längre är
ojämlikt fördelade. Förtidspension och a-kassa
gäller fram till 65 år, därefter måste man börja
ta ut ålderspension. Den högre medellivslängden gör att pensionen då blir relativt låg. För
att även dessa grupper ska kunna skjuta upp
sin pensionering med 2 år måste rätten till förtidspension och a-kassa förlängas till 67 år. Rapporten publicerades 15 februari.

mot slutet av året. För övriga förbund börjar
nästa avtalsperiod främst under andra kvartalet
2012. LO-ekonomerna har deltagit i förarbetena
inför avtalsrörelsen, deltagit i Avtalsrådet och
producerat material till LO-förbundens avtalssekreterare.
LO-ekonomernas konjunkturrapport ”Ekonomiska utsikter”, hösten 2011 analyserade de
samhällsekonomiska förutsättningarna för avtalsrörelsen och bedömde att en löneökning i
storleksordningen 3,5 procent är i takt med den
samhällsekonomiska utvecklingen. LO-ekonomerna deltog i en debatt med Svenskt näringsliv
och Konjunkturinstitutet om det samhällsekonomiska löneutrymmet. Åhörarna bestod av
representanter från arbetsmarknadens parter.
Skatter

Den borgerliga regeringens skattepolitik har
under året ytterligare försämrat skatteuttagets
effektivitet. Olikformigheten och orättvisorna
har ökat. LO-ekonomerna har under året framfört detta i ett flertal remissvar samt i ett möte
mellan LO och Riksdagens skatteutskott.
Ägarpolicy

Under 2011 har EOA berett arbetet i den förbundsgemensamma placerings- och bolagsstyrelsekommittén. Faktainhämtning, studiebesök
och analys tillsammans med diskussionen i
kommittén har resulterat i underlag som använts i kommitténs arbete. EOA har ansvarat
för framtagandet av placerings- och bolagsstyrelsekommitténs årliga rapport.
Migration

Arbetet med migrationsfrågan har under 2011
omfattat opinionsbildning i media samt intern
och extern kunskapsspridning i frågan. Kansliinternt har arbetet även omfattat framtagande
av underlag till LOs ledning.

Lönebildningen

Under året drog avtalsrörelsen igång inför nästa
avtalsperiod som för industriförbunden började
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Internationell ekonomisk politik

Internationell ekonomisk politik har i mycket

handlat om ekonomisk styrning inom EU. Arbetet har också bestått av att skriva debattartiklar
och blogginlägg samt av medverkan i seminarier.
Vidare har EOA förankrat LO-ekonomernas
syn på den ekonomiska politikens inriktning
och behov externt, exempelvis i regeringskansliet, riksdagen, EU-parlamentet och Kommissionen.
Arbetsförmedlingsfrågor

Under året har enheten representerat LO i Arbetsförmedlingens centrala partsråd, Arbetsförmedlingens expertgrupp för yrkesprognoser
och Arbetsförmedlingens råd för arbetslivsinriktad rehabilitering. Enheten har aktivt, via
deltagande och inskickat material, bedrivit påverkansarbete på myndigheten via de råd och
den expertgrupp där enheten är representerad.
Enheten har varit aktiv gällande samrådet
mellan LO och Arbetsförmedlingen avseende
arbetsmarknadspolitiska placeringar. Kvalitetsförbättrande åtgärder kring samrådet har
uppnåtts.
Arbetslöshetsförsäkringen och a-kassorna

Det har under året blivit än mer tydligt att arbetslöshetsförsäkringen brister. De viktigaste
förklaringarna till att allt färre får ersättning
från arbetslöshetsförsäkringen vid arbetslöshet är att studerandevillkoret avskaffats och
att rätten till ersättning vid deltidsarbetslöshet begränsats. Arbetsvillkorets krav på
arbetsmarknadsförankring är också relativt
strikt. Taket för högsta dagpenning är så lågt
att arbetslöshetsförsäkringen är att betrakta
som en grundtrygghetsförsäkring. Det ras i
a-kassornas medlemsantal, som började redan i slutet av 2006 och sen ökade dramatiskt
2007–2008 innebär att endast cirka 69 procent
av arbetskraften (sysselsatta och arbetslösa) nu
är a-kassemedlemmar. Det innebär att 1,5 miljoner står utan medlemskap i a-kassorna. Under
perioden 2000–2005 var omkring 83,5 procent
av arbetskraften medlemmar i a-kassorna.

Under 2011 har den parlamentariska socialförsäkringsutredningen, PSFU, främst utrett
problem för löntagare som bor och arbetar i
olika nordiska länder samt på vilka sätt sjukoch arbetslöshetsförsäkringen kan harmonieras,
exempelvis när det gäller inkomstbegrepp och
beräkning av rätt till ersättning. Debatten om
arbetslöshetsförsäkringen har dock i mångt och
mycket präglats av det utredningsuppdrag som
PSFU också har, nämligen att utreda på vilket
sätt arbetslöshetsförsäkringen ska göras obligatorisk. LO har deltagit aktivt och fört fram sina
ståndpunkter i fråga om detta, men även i frågor om kvalificeringsvillkor, ersättningsnivåer
och finansiering.
I början av året presenterades LO-rapporten
”En arbetslöshetsförsäkring värd namnet”. Den
tydliggör LOs ställningstaganden både om försäkringen och modellen med organisationsanknutna a-kassor. Rapporten utgör en stomme
i opinionsbildnings- och påverkansarbetet
runt arbetslöshetsförsäkringsfrågorna, och har
bland annat delgetts PSFU. Under 2011 har EOA
deltagit i PSFUs hearing om arbetslöshetsförsäkringen och PSFUs referensgrupp för arbetslöshetsförsäkringen samt, vid ett par tillfällen,
träffat utredningens sekretariat.
Under året har tre seminarier arrangerats.
Ett antal debattartiklar och blogginlägg har
skrivits och en bilaga till LO-Tidningen har tagits fram inför årets Almedalsvecka. EOA har
även deltagit i debatter och föreläst om arbetslöshetsförsäkringen samt haft kontakter med
andra organisationer. Utbildningsinsatser om
arbetslöshetsförsäkringen har skett vid LOdistriktens arbetsmarknadskonferenser. Informationsinsatser har genomförts vid andra externa aktiviteter som LO-distrikten anordnade
och genom träffar med LO-förbundsstyrelser
samt att EOA träffat och diskuterat arbetslöshetsförsäkringsfrågor med socialdemokraterna
i riksdagens arbetsmarknadsutskott och socialdemokratiska riksdagsledamöter med facklig
bakgrund. LOs webbutbildning Om a-kassan,
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som syftar till att stärka förbundens förtroendevalda, uppdaterades och utökades.
Första halvåret 2011 deltog EOA i den referensgrupp som kopplades till SOU 2011:54, med
namnet Större ekonomisk trygghet för förtroendevalda – Rätt till ersättning vid arbetslöshet.
Att tid med förtroendeuppdrag som ersätts med
skattepliktig förlorad arbetsförtjänst eller arvode bör ligga till grund för a-kasseersättning är
en fråga som LO har drivit under en längre tid.
De förslag som utredningen lämnade var inte
helt i linje med LOs uppfattning men innebär
en klar förbättring. Hur LO skulle ställa sig i
denna fråga diskuterades i den förbundsgemensamma a-kassegruppen och ett remissyttrande
lämnades.
En utvärderingsrapport, ”Hur blev det med
det kompletterande försäkringsskyddet? En
utvärdering av LO-förbundens inkomstförsäkringar 2007 till 2010”, lämnades till styrelsen.
Remissyttrande över SOU 2011:40, ”Månadsuppgifter – snabbt och enkelt”, har utarbetats.
Omställningsförsäkringen TSL

Det första halvåret 2011 präglades av en god konjunktur, få uppsägningar och lätt för de flesta
i TSL-systemet att få ett nytt jobb. Det andra
halvåret 2011 har utvecklingen vänt. Fler har
sagts upp och det har blivit svårare att hitta nya
jobb för de uppsagda. Samtidigt har allt fler företag svårt att rekrytera kompetent arbetskraft,
vilket pekar på omfattande kompetensbrister
på svensk arbetsmarknad.
2011 beviljades 14 293 personer omställningsstöd från TSL-systemet, att jämföra med 2010
års siffror då 17 596 personer beviljades omställningsstöd.
Svårast att hitta ett nytt arbete har de som
fyllt 60 år. En stor andel av dessa väljer en pensionslösning. I åldersgrupperna under 40 år är
det endast en liten andel som efter genomfört
omställningsprogram är fortsatt arbetssökande.
Det är relativt många av de under 40 år som
väljer en utbildningslösning.
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I oktober besökte LOs förbundsgrupp inom
TSL finska LO för att få information om den
finska omställningsförsäkringen.
Den 17 november genomförde LO ett seminarium med temat kompletterande aktörer i
arbetsmarknadspolitiken. Medverkade gjorde
Jan-Olof Dahlgren, vice GD på Arbetsförmedlingen, Tomas Petti, VD för Trygghetsfonden
TSL, Tomas Tobé (M), ordförande i riksdagens
arbetsmarknadsutskott, samt Ylva Johansson
(S), vice ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott. Samtalsledarare för seminariet var
Anna Danielsson Öberg. 38 personer deltog i
seminariet som utgick från frågan om vilket
arbete som Trygghetsfonden TSL med sina
kompletterande aktörer gör för LOs medlemmar. Arbetet med att göra tidiga insatser när
varslen lagts på arbetsplatserna framför de insatser som Arbetsförmedlingen gör inom sitt
regelverk togs upp, liksom hur politiken ser på
parternas arbete med kollektivavtalade försäkringar för den varslade medlemmen och vad
politiken kan skapa för förutsättningar som
kompletterar det parterna gör.
I december månad kom beslutet om att
SAAB-automobile i Trollhättan begärdes i konkurs. Det var ett hårt slag mot Västra Götalands
region och Trollhättan som ort. Konkursen berörde 1 400 kollektivanställda på SAAB. TSLs
ledning tog snabb kontakt med arbetsgivaren
SAAB och den fackliga organisationen IF Metall för att få till ett möte som innebar att man
kunde göra tidiga insatser för de varslade medlemmarna. Fack och arbetsgivare bestämde sig
för att använda företaget Startkraft som leverantör i omställningsarbetet. TSL och Startkraft bestämde sig för att öppna ett projektkontor för de uppsagda SAAB-arbetarna.
TSLs tjänstemän genomför varje år möten
med de cirka 90 leverantörer som finns inom
TSL för att säkerställa kvalitén i försäkringen.
De som inte uppfyller kraven utifrån avtalet
får en möjlighet att åtgärda eventuella brister
och fel, verkställs inte dessa så sägs leverantö-

rens avtal med TSL upp. Detta är en styrka för
försäkringen och en trygghet för att insatserna
kommer våra medlemmar till del på bästa sätt.
I september månad inledde LO ett arbete
med en uppföljare till förra årets nätutbildning
om TSL. Nätutbildning 2 handlar om upphandlingen inom TSL-systemet och kommer att
heta: Hjälp till en bra upphandling – omställning på rätt sätt.
Trygghetsfonden Fastigo-LO

Under 2011 var det cirka 80 personer som fick
hjälp och stöttning till ett nytt arbete genom
trygghetsfonden Fastigo-LO.
De insatser medlemmarna fick ta del av var
bland annat coachinsatser, utbildningsinsatser,
hjälp till att starta eget verksamhet, pensionsoch löneutfyllnad. Insatserna kan jämföras
med 2010 då cirka 40 personer fick stöttning
och hjälp från trygghetsfonden Fastigo-LO.
Fackligt center för papperslösa

Sedan starten i september 2008 har centret haft
besök av cirka 250 papperslösa som fått hjälp
och information av fackliga ombudsmän och
förtroendevalda om vilka rättigheter och skyldigheter en papperslös person har på svensk
arbetsmarknad.
De olika ärendena följs upp av styrelsen.
Under året har centret jobbat med att knyta
nätverk med andra frivilligorganisationer som
jobbar med papperslösas situation i Stockholm.
Under året bytte Fackligt center för papperslösa lokaler från Kammakargatan i centrala Stockholm till Fastighets lokaler på Skytteholmsvägen i Solna. Centret bemannas av de
fackliga organisationerna varje måndag klockan
16–19. De flesta papperslösa finns inom Hotell
och restaurang, Byggnads och Fastighets, men
man kan se en ökning även inom branscher
kopplade till förbund som Livs och Handels.
Under hösten skrev media om ett livsmedelsföretag i Stockholm som hade ett 40-tal papperslösa anställda som inte fått ut sin lön.

Utbildningspolitik

Ansvaret för LOs utbildningspolitiska arbete
flyttades i början av året till LOs enhet för ekonomisk politik och arbetsmarknad. Ett viktigt
skäl för detta var att i större utsträckning integrera det utbildnings- och arbetsmarknadspolitiska arbetet.
En framträdande uppgift under året var arbetet i den Nationella lärlingskommittén där LO
var representerat. Försöksverksamheten med
lärlingsutbildning har följts och kontinuerligt
diskuterats i LOs utbildningspolitiska utskott.
LOs fokus har utgått från den höga prioritet
lärlingsfrågan haft inom medlemsförbunden
och att det funnits anledning att följa genomförandet och kvalitén i lärlingsförsöket.
LOs utbildningspolitiska utskott genomförde
tre möten under året. Frågor som var uppe till
diskussion, bland annat med inbjudna gäster,
rörde facklig-politisk samverkan inom utbildningsområdet, Yrkesvux utveckling, nationella
programrådens utveckling samt utvecklingsfrågor som berör lokala programråden i gymnasiet. Även EU 2020 inom utbildningsområdet
behandlades i utskottet.
LO var som förgående år representerat i myndigheten för Yrkeshögskolans arbetsmarknadsråd. LO deltog aktivt i arbetet med det nationella ramverket för kvalifikationer (NQF) genom
sin representation i den rådgivande arbetsgruppen. LO har till viss del arbetat med valideringsfrågor inom ramen för myndigheten för
Yrkeshögskolans uppdrag. LO har också deltagit
i EU-kommissionens rådgivande kommitté för
yrkesutbildning.
Enheten för ekonomisk politik och arbetsmarknad har representerat LO i styrelsen för
WorldSkills Sweden samt i arbetet med Yrkeslandslaget. Yrkes-VM genomfördes under hösten i London där LO var representerat i den
officiella delegationen.
Sex remissvar inom det utbildningspolitiska
området har lämnats till Utbildningsdepartementet under året. Därutöver har enheten för
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ekonomisk politik och arbetsmarknad deltagit
i flera seminarier och konferenser inom det utbildningspolitiska området.
Underlagsrapport till kongressen

I syfte att stimulera debatt och motionsskrivande arbetades under året en underlagsrapport
inför LOs kongress 2012 fram, ”När globaliseringen landar i Svedala. Fackliga utmaningar i
Sverige, Europa och världen.” Projektet leddes
av enheten för ekonomisk politik och arbetsmarknad och togs fram i samarbete med internationella enheten. Rapporten handlar om de
utmaningar svensk ekonomi och arbetsmarknad ställs inför som en konsekvens av att kapital, företag, varor, tjänster och arbetskraft rör
sig över nationsgränserna. Den tar upp områden där det är viktigt med facklig positionering
och aktiv handling för att påverka vägen till
framtida tillväxt och jobb. Utan att presentera
färdiga handlingsprogram är huvudbudskapet
att vägen bör gå via hög konkurrenskraft, miljömässig hållbarhet och jämlika villkor.
Seminarier

–– Klimaträttvisa och fackföreningarnas roll i
den globala kampen, februari
–– Pensionsreformen i halvtid, februari
–– Arbetande fattiga i Sverige, februari
–– Sätter EU stopp för den svenska modellen?
mars
–– Full sysselsättning – en fråga om samhällsmoral, maj
–– Kompletterande aktörer i arbetsmarknadspolitiken, november

Internationella enheten
Facklig organisering, kollektivavtalsteckning och
anständiga arbetsvillkor
EU

Den dominerande frågan på den europeiska dagordningen har varit den ekonomiska krisen och
dess konsekvenser för eurozonen. Det ena rädd-
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ningspaketet efter det andra har sjösatts utan
någon märkbart lugnande effekt på marknaden.
Bortsett från regelbundna krismöten och
olika typer av krislån har EUs ledare under året
enats om två mer långsiktiga åtgärder. För det
första antagandet av den mellanstatliga europluspakten och ett lagstiftningspaket, det så
kallade 6-packet. Dessa åtgärder har dock inte
fått den kortsiktiga effekt som EUs ledare önskat och under årets sista månader presenterades
därför förslag till ytterliggare lagstiftning såväl
som ännu en mellanstatlig pakt.
Europluspakten

Pakten tillkom på initiativ av Angela Merkel
och Nicolas Sarkozy som i början av året presenterade ett förslag till en ”konkurrenskraftspakt”.
Förslaget innebar att länderna som anslöt sig till
pakten skulle förpliktigas att höja pensionsåldern, införa skuldbromsar i de nationella grundlagarna, avskaffa indexeringssystem för löner
och upprätta en samordning av företagsskatter.
Under arbetet med pakten försvann en del
skarpa kanter, men i den slutgiltiga versionen
finns fortfarande en besvärande färdriktning.
Bland annat föreslås att lönebildningen bör
decentraliseras och i offentlig sektor ska den
användas för att hålla tillbaka lönerna i den
privata sektorn. Dessutom föreslås fortsatta
avregleringar och sänkta inkomstskatter.
LO rekommenderade därför tillsammans
med TCO och Saco att Sverige skulle stå utanför pakten. Denna linje blev också den samlade
oppositionens linje vilket gjorde att regeringen
fick konstatera att det inte fanns stöd i riksdagen för att ansluta Sverige till pakten. Antagandet av pakten skedde på ett möte med eurozonens stats- och regeringschefer – därefter var
det frivilligt för övriga 10 medlemsländer i EU
att ansluta sig. Förutom Sverige valde Storbritannien, Ungern och Tjeckien att stå utanför.
6-packet

Inom det ordinarie lagstiftningsförfarandet har

EU-kommissionens lagstiftningspaket som består av sex separata lagstiftningsförslag inom tre
områden – det ekonomiska ramverket, bevakning av makroekonomiska obalanser samt ett
nytt ramverk för budgetsamordning – dominerat dagordningen. EU vill med de nya reglerna
bättre kontrollera den ekonomiska politiken i
medlemsländerna. En förståelig ambition med
tanke på de spänningar som uppstått inom
eurozonen. Men trots goda avsikter utgjorde
förslagen ett hot mot medlemsstaternas olika
arbetsmarknadssystem. Kommissionens förslag,
med avseende på makroekonomiska obalanser,
innebar att EUs befogenheter på det lönepolitiska området skulle utökas.
Om förslaget hade antagits oförändrat hade
konsekvensen blivit att EU direkt kunnat blanda
sig i den nationella lönebildningen och uppmana medlemsstaterna att korrigera lönenivåerna.
Tanken var att europeisk konkurrenskraft i större utsträckning skulle stärkas genom lägre löner.
LO krävde därför tillsammans med TCO och
Saco konkreta förändringar i lagstiftningsförslaget för att garantera partsautonomin och den
svenska arbetsmarknadsmodellen. Tack vare
uttalat stöd från oppositionen lyckades den
fackliga sidan få till en fungerande dialog med
regeringen och finansdepartementet som blev
framgångsrik. Den portalparagraf som återfinns i den antagna förordningen om makroekonomiska obalanser är i princip skriven av oss
och framförhandlad av den svenska regeringen.
Det kvarstår dock farhågor med den antagna
lagstiftningen, framför allt med tanke på det
nationella finanspolitiska handlingsutrymmet.
Nya lagstiftningsförslag och ny europakt

I november – innan 6-packet trätt i kraft – presenterade kommissionen ytterligare förslag för
att förstärka den finanspolitiska samordningen,
framför allt i eurozonen. Dessa förslag kommer
att hanteras av EUs lagstiftande institutioner
under 2012. För LOs del kommer principen
om parternas autonomi och värnandet av det

nationella finanspolitiska självbestämmandet
vägleda arbetet även med dessa initiativ.
Vid Europeiska rådets möte i december fattades beslut om ännu en mellanstatlig pakt för
finanspolitiken. LO har, tillsammans med TCO,
varit tydlig med att Sverige inte bör ansluta sig
till en pakt som är utformad efter de principer
som toppmötet enats om. Uppgörelsen innebar att automatiska korrigeringsmekanismer
ska upprättas. En skuldbroms på strukturellt
underskott ska skrivas in i de deltagande ländernas grundlagar. Att frånta finanspolitisk
kompetens till EU påverkar medlemsstaternas
möjligheter att välja nationell inriktning på statens åtaganden. Dessutom får EU-domstolen en
överprövningsrätt av det nationella finanspolitiska regelverket.
En slutgiltig version av pakten kommer att
arbetas fram i början av 2012 och sedan antas
av medlemsländerna senast under mars månad.
Innan decembertoppmötet drev Tyskland på för
att det i stället för en mellanstatlig pakt skulle
genomföras fördragsförändringar. LO, TCO och
Europafacket var inför toppmötet mycket tydliga med att en sådan fördragsförändring inte
kan accepteras utan att ett socialt protokoll fogas till fördraget.
Laval och fackliga rättigheter

Kommissionen presenterade i april sitt handlingsprogram för den inre marknaden. Förslaget
är resultatet av en fyra månader lång konsultation som kommissionen inledde i november
2010. Under konsultationen har både LO och Europafacket upprepat sina krav på en förordning
för att stärka fackliga rättigheter i förhållande
till EUs ekonomiska friheter. Skarpa förslag väntas från kommissionen under början av 2012. LO
förväntar sig följande två förslag från kommissionen: en Montiförordning för vilken LO varit
drivande och den tillämpningsförordning som
kommissionen aviserat i samband med detta.
De aviserade förslagen kan i viss mån ses som
en framgång då kommissionen går LO och Eu-
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ropafacket till mötes och lovar att presentera en
förordning som syftar till att förbättra balansen
mellan EUs ekonomiska friheter och grundläggande fackliga rättigheter.
Migrationsdirektiven

Direktivet för ett förenklat arbetstillstånd för
tredjelandsmedborgare har behandlats i Europaparlamentet. Kommissionen exkluderade bland
annat säsongarbetare från direktivförslaget och
vill i stället skapa ett särskilt direktiv för denna
grupp. LO, TCO och Saco är motståndare till
idén om särdirektiv för olika grupper på arbetsmarknaden då det riskerar att underminera likabehandlingsprincipen. Inför omröstningen i
Europaparlamentet skickade organisationerna
därför ett brev till de svenska ledamöterna. Europaparlamentet antog dock kommissionens
förslag och det står klart att vi kommer att få
särdirektiv för ovannämnda grupper.
Kommissionens förslag till säsongarbetsdirektiv och direktivet avseende tredjelandsmedborgare som kommer till EU genom företagsintern förflyttning presenterades i juli 2010 och
behandlas nu av Europaparlamentet. LOs arbete
under 2012 kommer fortsatt vara fokuserat på
att garantera att dessa arbetstagargrupper likabehandlas enligt värdlandsprincipen.
Övrigt

LO har även svarat på kommissionens förslag
till revidering av Bryssel I-förordningen om val
av behörig domstol samt varit aktiv under den
pågående parlamentsbehandlingen. Under året
har EFS-styrelsen även beslutat att inleda förhandlingar med motparten om en revidering av
arbetstidsdirektivet.
Internationella enheten deltog i partssamråd
på statsrådsberedningen och arbetsmarknadsdepartementet inför respektive rådsmöten.
EFS (Europafacket – Europeiska Fackliga Samorganisationen)

Europafacket (EFS) har under 2011 fortsatt ar-
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beta med den ekonomiska krisen och oron över
att Europas arbetare får betala för en kris de
inte orsakat. Under våren präglades EFS arbete
av förberedelser inför kongressen i maj 2011.
Viktiga frågor på EFS styrelseagenda under
året var också kommissionens förslag om en
inre marknadsakt och ett lagstiftningspaket
om ekonomisk styrning. Dessutom har de olika
direktiven som ska reglera migration för tredjelandsmedborgare fortsatt att behandlas.
Europafackets styrelse har under hösten följt
upp beslut från kongressen i maj gällande strategi och handlingsplan, dessutom har bland
annat resolutionsförslag om kärnkraftssäkerhet antagits och den ekonomiska situationen i
Grekland följts upp.
Den mest känsliga frågan för Europafackets
medlemsorganisationer under året har varit
frågan om europeiska minimilöner. Den ekonomiska krisen i Europa och införandet av en
hårdare ekonomisk styrning inom eurozonen
har medfört att fler av EFS medlemmar åter
väckt frågan om europeiska minimilöner. Frågan kom upp redan inför kongressen, men eftersom det är en konfliktfråga inom EFS valde
sekretariatet att skjuta upp den till en så kallad
winter school för organisationernas ordförande
i februari 2012. Det nyvalda sekretariatet har
arbetat fram ett underlag som diskuterats, från
nordiskt håll har vi argumenterat för det omöjliga i att införa en europeisk minimilön. Vid
årets sista styrelsemöte presenterades ett förslag
som kunde accepteras, där frågan om lagstadgad
europeisk minimilön var avförd.
LOs ordförande deltog i egenskap av EFS
ordförande vid ett socialt toppmöte då Ungern hade ordförandeskapet under våren. Mötet handlade uteslutande om den ekonomiska
krisen inom EU med kommissionens lagförslag
till ekonomisk styrning och förslaget till europluspakten som skulle antas på det förestående
toppmötet i mars. Från EFS sida deklarerade
man tydligt att LO är mycket skeptiska till utformningen av de båda förslagen.

EFS arbetsgrupp för löntagarinflytande (workers participation) har inlett ett arbete med att
ta fram ett förslag till ram för information och
samråd, i linje med vad svenska facken drivit
under många år inom EFS.
Ett förslag på hur jämställdhetsarbetet ska
fortgå inom EFS har utarbetats av kvinnokommittén och godkänts av styrelsen.
Sociala dialogen

Nuvarande handlingsprogram för den europeiska sociala dialogen sträckte sig till och med
2011. Under året har dels EFS självt, dels de
europeiska parterna tillsammans, genomfört
konferenser för att belysa och värdera utvecklingen hittills i den sociala dialogen. Sammanfattningsvis kan sägas att ett problemområde
är implementeringen av europeiska överenskommelser på nationell nivå. LO startade ett
arbete med en översyn av nuvarande formella
rutiner kring den sociala dialogen och implementering av EU-regler. En referensgrupp har
haft två sammanträden. Rapporten kommer
att presenteras för LOs avtalsråd och styrelse
i början av 2012.
Parterna inom sociala dialogen har också
inlett förhandlingar för att revidera arbetstidsdirektivet.
En handlingsplan för 2012–2014 har också
arbetats fram och förväntas godkännas av EFS
styrelse i början av nästa år.
Europafackets kongress

Europafackets kongress genomfördes i Aten i
maj. LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin ledde kongressen. Hon avgick som Europafackets
ordförande eftersom mandatet endast sträcker
sig över en kongressperiod. En ny ledning valdes liksom fyra nya konfederala sekreterare,
däribland Veronica Nilsson som varit Nordens
fackliga organisationers kandidat. LO Sverige
deltog med nio ledamöter och tre suppleanter
som kongressledamöter. I övrigt fanns också
flera observatörer från LO med i delegationen.

En monter fanns på plats där LO informerade
om sina kollektivavtal och modell, en utvärdering av den svenska pensionsreformen samt
LOs ungdomsmanifest. Informationsfoldrar
inom de olika sakområdena delades också ut.
Inlägg gjordes av Kommunals ordförande Annelie Nordström som talade om främlingsfientlighet och migration, LOs avtalssekreterare Per
Bardh angående minimiinkomst och Sandra
Viktor, LOs ungdomsansvariga, gjorde ett inlägg där hon belyste ungas situation på dagens
arbetsmarknad.
EU 2020

I arbetet med EU2020-strategin har regeringen
tagit initiativ till ett kontinuerligt mötesschema
med arbetsmarknadens parter. EU-ministern
hade i början av 2011 ett möte med ordförandena
för de centrala organisationerna. Därefter har
möten på handläggarnivå ägt rum i samband
med att rådets nationella rekommendationer
har lämnats och i anslutning till presentation
av budgetpropositionen.
EESK (Europeiska ekonomiska och sociala kommittén)

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) är ett till EU-kommissionen och
Europaparlamentet rådgivande organ i sociala
och ekonomiska frågor. LO representeras av
två ledamöter i kommittén. Verksamhetsåret
har präglats av den ekonomiska krisen och dess
konsekvenser. De yttranden där innehållet varit
särskilt intressant berättas om nedan.
Offentlig upphandling: kommittén rekommenderar medlemsländerna att ratificera ILOs
konvention 94 om arbetsklausuler vid offentlig
upphandling. Detta kan ses som ett starkt stöd
för LOs krav på den svenska regeringen för att
trygga kollektivavtalens innehåll vid offentliga
upphandlingar.
Matutdelning till de sämst ställda: kommittén stöder kommissionens förslag som innebär
utvidgning av den rättsliga basen för programmet för utdelning av mat till dem som har det
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svårast, så att det förutom att ingå i jordbrukspolitiken också förstärker den sociala sammanhållningen och kan kopplas till EU 2020-strategin.
Strategi för EUs konkreta tillämpning av de
grundläggande rättigheterna: EESK anser att
kommissionen bör öka medvetenheten om de
grundläggande rättigheterna genom att se till
att lagförslag, hela lagstiftningsprocessen och
antagna rättsakter, är förenliga med stadgan om
de grundläggande rättigheterna och att stadgan
efterlevs i medlemsstaterna. EESK uppmanar
medlemsstaterna att se till att de grundläggande
rättigheterna skyddas och främjas på alla nivåer
inom alla politik- och lagstiftningsområden.
I frågan om en EU-agenda för barns rättigheter lade en grupp svenska ledamöter, däribland
LOs representant, fram förslag att kommittén
ska uppmana alla medlemsstater att lagstifta
om förbud mot barnaga. Förslaget gick igenom
i kommitténs plenum.
Övrigt deltagande i Europa

LOs ordförande deltog under våren på ett
lunchseminarium som anordnats av sällskapet
Politik och Näringsliv med titeln ”Ekonomiska
reformer – Är Europa på rätt spår?” Mötet ägde
rum på Europaparlamentet, där svenska EUparlamentariker och arbetsmarknadens parter
(LO och Svenskt Näringsliv) var medverkande.
Internationella enheten deltog på mötet.
LOs vice ordförande Ulla Lindqvist medverkade vid ett seminarium om diskriminering
som anordnades i Berlin av Friedrich Ebert
Stiftung. LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin
fick under året ett pris av Hans Böckler-stiftelsen som ägs av DGB. Priset delas ut vartannat
år i Köln till en europé som haft betydelse för
Europas utveckling under perioden. Internationella enheten var representerad.
I januari genomfördes ett ledningsmöte mellan LO och SAK i Helsingfors, Finland. Bland
frågorna som diskuterades fanns den kommande EFS-kongressen i Aten, nordiska frågor,
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aktuella landsrapporter och en allmänpolitisk
diskussion om dagsläge och framtid.
LO deltog i ett EU-projekt initierat av arbetsmarknadsparterna FO och CODIFOR i Frankrike. Projektets syfte var att undersöka olika
arbetsmarknadsmodeller i Europa för att se hur
parterna hanterar kompetensförsörjningen på
arbetsmarknaden, både mellan generationer
och med en åldrande befolkning. Sverige var
ett av länderna och projektet hade sin slutkonferens i Paris under hösten.
Demokrati och mänskliga rättigheter i arbetslivet
IFS (Internationella Fackliga Samorganisationen)

På IFS styrelsemöte i februari behandlades en
lång rad frågor. Styrelsen beslutade att godkänna UNT i Chile som ny medlem i organisationen. Kinafrågan diskuterades och IFS har ställt
krav på tydligt ställningstagande från den fackliga organisationen i Kina, ACFTU, när det gäller krav på regimen att ratificera flera av ILOs
kärnkonventioner, främst 87 och 98. ACFTU
måste också ställa krav på såväl inhemska som
utländska företag att inte bryta mot de fundamentala rättigheterna. Många inlägg handlade
om att säga nej till ACFTUs begäran om att få
en ordinarie plats i ILOs styrelse, en åsikt som
LO delade.
Situationen i Palestina, och vilken roll PGFTU
och Histadrut kan spela för att föra processen
framåt, var en annan stor fråga för styrelsen.
En viktig fråga som debatterades på styrelsemötet i oktober, var frågan om ILO och den nya
generaldirektör som ska utses i maj 2012.
De fem nordiska LO-organisationerna
genomförde en gemensam konferens med
ACFTU i februari i Helsingfors där frågan om
kollektivavtal, företagens sociala ansvar och
omställningen till gröna jobb stod i fokus.
I London i juli genomförde IFS, med TUC
som värd, en konferens om facklig-politisk samverkan där LO Sverige deltog. Målet var att de
diskussioner som fördes på konferensen skulle
ligga till grund för ett strategidokument.

IFS årliga rapport över kränkningar mot ILOs
konventioner 87 och 98 presenterades på ILOs
arbetskonferens i Genève. Som vanligt vittnade
rapporten om att de fackliga rättigheterna lever
farligt, inte minst gäller det de fackligt aktiva
och förtroendevalda i många av världens länder. I Latinamerika fortsätter Colombia att vara
världens farligaste land att verka i fackligt, men
snart är situationen lika farlig i Guatemala. Andra drabbade länder är Honduras och Mexiko. I
juni arrangerade LO tillsammans med TCO en
välbesökt presskonferens i Stockholm samma
dag som rapporten släpptes i Genève.
I slutet av juli hölls en IFS-konferens i Guatemala City som handlade om den mycket svåra
situation som råder när det gäller respekten för
mänskliga rättigheter, även i arbetslivet.
I slutet av juni var LO värd för ett möte om
IKEA som IFS, de berörda globala facken (BWI
och UNI) samt de svenska förbunden i branschen, såväl i LO som i TCO, genomförde. Anledningen var det dåliga uppförande och ofta
rent antifackliga beteende som IKEA visar i
flera länder som till exempel USA, Turkiet,
Ryssland och Mexiko. Bygg- och Träinternationalen (BWI) bad IFS att engagera sig i den
kampanj som BWI startat, vilket IFS sagt ja till.
Den globala aktionsdagen för Decent Work
genomfördes i oktober för fjärde året i rad. LO
arrangerade ett trepartsseminarium om Precarious Work (osäkra, tillfälliga och deltidsanställningar).
Protester mot kränkningar av fackliga rättigheter

En viktig del i LOs arbete att hävda de fackliga
rättigheterna är att uppmärksamma när kränkningar sker. Arbetet sker i nära samverkan med
IFS. LOs protester läggs också ut på hemsidan
och sprids till en stor publik.
LO har under 2011 skickat protestnoter till
regeringarna i följande länder: Egypten, Elfenbenskusten, Bahrain, Fiji, Georgien, Malawi,
Swaziland, Togo, Tunisien, Turkiet, Sri Lanka
samt tyska ambassaden.

ILO (Internationella arbetsorganisationen)

Under juli och augusti arbetade LO och TCO
gemensamt fram kompletteringar till de kommentarer gällande Lavaldomen som skickades
in redan 2010 till ILOs expertkommitté. Detta
för att få expertkommitténs utlåtande över huruvida den svenska regeringens agerande med
anledning av Lavaldomen är i enlighet med
Sveriges åtagande när det gäller ILO-konventionerna 87 och 98. Även EFS skickade in en
inlaga i samma fråga till ILOs expertkommitté.
Expertkommitténs sammanträde avslutades i
december och när det gäller Sverige beslöt kommittén att skjuta upp behandlingen av fallet på
grund av det ofullständiga och undermåliga svaret från den svenska regeringen till 2012.
Sveriges senaste samarbetsavtal med ILO
undertecknades i juli 2009 och omfattar perioden 2009–2013 med ett sammanlagt bidrag
om 125 miljoner kronor. I oktober erbjöds för
första gången de sociala parterna att delta på
ett avstämningsmöte med Sida och ILO, där
LO deltog. Till programmet förs, på LOs förslag, en miljon dollar till arbetet med att få den
nya ILO-konventionen nr 189 om minimivillkor
för de hushållsanställda ratificerad av så många
länder som möjligt.
ILOs arbetskonferens 2011

Historia skrevs då ILO för första gången nu tagit fram en konvention, nr 189, som reglerar minimivillkoren för så kallade Domestic Workers
(hushållsanställda), en sektor som till största
delen finns inom den informella ekonomin och
beräknas omfatta mellan 60–100 miljoner människor, varav den överväldigande majoriteten är
kvinnor och barn.
Två andra viktiga frågor som behandlades
var arbetsinspektion och social trygghet. I den
fasta kommittén som behandlar tillämpningen
av ILOs konventioner och rekommendationer,
den så kallade applikationskommittén, var
frågan om social trygghet också uppe för diskussion. Därutöver behandlade kommittén 25
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utvalda fall av kränkningar och brott mot olika
konventioner, såväl kärnkonventioner som tekniska konventioner. En särskild sittning hölls
om Burma och regimens systematiska användning av tvångsarbete.
I år genomfördes också val till ILOs styrelse
(Governing Body). Mandaten är treåriga och
fördelas enligt följande: regeringarna har 28
ordinarie platser, arbetsgivarna och arbetstagarna har vardera 14 ordinarie platser. Norden
har ända sedan ILO bildades 1919 haft en ordinarie plats i styrelsen. Tyvärr bröts detta som ett
resultat av årets val och Nordens representant
sitter för denna period som första suppleant i
stället.
LOs ordförande deltog under tre dagar på arbetskonferensen och träffade bland andra generaldirektören, chefen för ILOs normavdelning,
Genèveskoleeleverna samt den svenska ambassadören för Sveriges delegation i Genève.
ILO-kommittén

Den svenska ILO-kommittén har behandlat
frågan om tillämpningen av bemanningsdirektivet i Sverige. Kommittén hade att ta ställning till om förslaget står i strid med Sveriges
åtaganden när det gäller ILO-konventioner på
området. Regerings- och arbetsgivarrepresentanterna fann inga hinder i tillämpningen av
direktivet. Arbetstagarsidan menade tvärtom
att den föreslagna tillämpningen innebar brott
mot flera av de centrala konventionerna och
lämnade in en reservation.
ILO-kommittén har yttrat sig över frågeformuläret gällande en ny rekommendation
om en miniminivå när det gäller socialt skydd.
Arbetsgivarna reserverade sig. Kommittén yttrade sig också över utredningen om en bättre
arbetsmiljö genom effektivare sanktioner samt
över promemorian om anmälningsskyldighet
vid utstationering och förtydligande avseende
missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen. Arbetstagarna reserverade
sig när det gällde den sistnämnda och menade

40 | LOs verksamhetsberättelse 2011

att en del av förslagen i promemorian innebär
brott mot berörda konventioner. Per Capsulam
behandlade kommittén slutligen promemorian
om vissa förenklingar i det arbetsmarknadspolitiska regelverket med mera.
Föreningen Fairtrade (före detta Rättvisemärkt)

LO deltog i Fairtrades konferens och årsmöte
i mars. På konferensen lyfte LO det fackliga
perspektivet och var aktiv i förberedelsearbetet
inför årsmötet för en ny styrelse.
Under Almedalsveckan arrangerade LO tillsammans med ABF och Föreningen Fairtrade
ett seminarium med titeln ”Fairtrade, facket
och folkbildning – synergier för förändring”,
där LOs ordförande, ABFs ordförande och generalsekreteraren för Fairtrade deltog.
Under höstens kampanjveckor deltog LO i
aktiviteten Fairtrade-fika som genomfördes på
2 400 platser i Sverige och lockade cirka 400 000
personer. LO har också genomfört en tvådagars
Fairtrade ambassadörsutbildning, dit alla förbund bjöds in.
LO-modell för internationella ramavtal för mänskliga
rättigheter och villkor i arbetslivet

LOs styrelse gav under 2010 kansliet i uppdrag
att tillsammans med förbunden ta fram en modell för internationella ramavtal för mänskliga
rättigheter i arbetslivet. Ramavtal sluts mellan
multinationella företag och globala fack, där
LO-förbund ingår. Förbunden har efterfrågat
erfarenhetsutbyte och samråd inom LO. Modellavtalet är också ett viktigt instrument för
att fackföreningsrörelsen ska vara en offensiv
röst i den svenska debatten om företagens sociala ansvar.
Den tillsatta referensgruppen med förbundsrepresentanter har under året slutfört arbetet
med att ta fram en avtalstext för beslut i LOs
styrelse under 2012.
I arbetet har LO också haft kontakt med
Världsfacket (IFS) samt Council of Global Unions.

En social dimension av globaliseringen för en socialt och ekologiskt hållbar utveckling
CWC (Committee on Workers’ Capital)

Sekretariatet har förändrat och förbättrat hemsidan www.workerscapital.org. Fler bidrag till
kommitténs arbete diskuterades på ett arbetsmöte under IFS-styrelsens session i februari.
I september deltog LOs avtalssekreterare Per
Bardh och en representant från AMF på en konferens i Paris inom ramen för arbetet i CWC
(Committee on Workers’ Capital).
De franska centralorganisationerna redogjorde för sitt arbete med löntagarnas kapital,
främst pensionsfonderna, och AMFs representant berättade hur AMFs etikregler ser ut och
hur arbetet bedrivs. CWC bedriver kampanjer
när det gäller IKEA och Loomis, två företag
där facklig närvaro och rättigheter inte alltid
respekteras. Ett genombrott kom i höstas då
arbetarnapå Swedwood, som ingår i IKEAgruppen, röstade igenom att de vill ha en fackförening på företaget som ska representera dem
och jobba för bättre villkor. Ett avtal mellan
företaget och International Association of
Machinists and Aerospace Workers slöts strax
före jul 2011.
Hållbara investeringar/ägarpolicy kopplat till mänsk-

företags ansvar genom hela leveranskedjan. De
nya riktlinjerna innebär dessutom ett bindande
åtagande för OECD-ländernas regeringar om
information, bättre kontroll och uppföljning.
LO har deltagit i revideringen av riktlinjerna
genom lobbying gentemot svenska regeringen
samt inom internationellt fackligt nätverk.
LO har haft kontakt med Svenska ambassaden i Peking och deras CSR-centrum. Syftet har
varit att undersöka möjligheterna att genomföra seminarium om kollektiva förhandlingar
och partsdialog riktat mot en kinesisk publik.
LO har deltagit vid en internationell facklig
konferens om CSR som ägde rum i Hanoi, Vietnam, under december månad.
På EU-nivå har frågan om CSR varit fokuserad på EU-kommissionens nya strategi för
CSR. Innan strategin presenterades deltog LO
i opinionsbildning bland annat genom att representera Europafacket på ett möte med EUkommissionen. LO har lyft vikten av att respektera OECDs och ILOs riktlinjer för företagens
ansvar samt betonat vikten av att fackliga organisationer ses som en part i arbetet.
EUs nya handelspolitik har varit föremål för
diskussion och LO har bidragit till att lyfta
fram fackliga krav till Europaparlamentets socialdemokratiska ledamöter.

liga rättigheter

LO är medlem i Swesif, Sveriges forum för hållbara investeringar. Swesif har bland annat arrangerat ett seminarium om FNs ramverk för
företag och mänskliga rättigheter. LO deltog
och lyfte fram det fackliga perspektivet.
Företagens sociala ansvar (Corporate Social Responsibility, CSR)

Arbetet har varit inriktat på förhandlingarna
om OECDs nya riktlinjer för multinationella företag. Riktlinjer antogs av OECDs ministerråd
i Paris i maj under ledning av USAs utrikesminister Hillary Clinton. Riktlinjerna innebär förstärkt skydd av mänskliga rättigheter och policy
om levnadslön. De ställer också ökade krav på

Utvecklingspolitik, utvecklingssamarbete och
konflikthantering
Sveriges biståndspolitik

Enprocentmålet ligger fortsatt fast och biståndsanslaget för 2011 blev 35,8 miljarder kronor, vilket är 4,4 miljarder högre än föregående
år. Regeringen anvisade för 2011 särskilda satsningar på tre områden: stöd till demokratisering
och yttrandefrihet, stöd till företagsamhet för
fattigdomsbekämpning samt konkret och förstärkt stöd till det fortsatta arbetet med FNs
millenniemål. Fokus för den svenska biståndspolitiken för andra halvan av 2011 var i huvudsak ägnat åt deltagandet vid Busan High Level
Forum-mötet om effektivt bistånd, som genom-
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fördes i slutet av november. Tyvärr blev utfallet
från mötet relativt magert, sett med fackliga
ögon. Orden ”Decent Work” återfinns i mötesdokumenten, men är tyvärr inte detsamma
som att man kom överens om att genomföra
agendan för Decent Work. I övrigt finns inte
heller några referenser till ILO-konventioner
eller andra internationella regelverk.
Strategi för LO och förbundens internationella
utvecklingssamarbete

Strategin antogs av LOs styrelse den 31 oktober
2011 och har därefter kommunicerats till förbunden via internationella kommittén.
PANAF (Pan-African Trade Union Education
Programme0)

LOs största samarbetsprojekt är det panafrikanska programmet, PANAF, vilket omfattar
14 länder i såväl engelsk- som franskspråkiga
Afrika. Verksamheten når årligen över 80 000
fackliga medlemmar. Under året har FGTB,
Belgien, upptagits som medlem i PANAF och
kommer från 2012 att delta i PANAF-samarbetet som fullvärdig medlem.
LLDP (Labour Law Development Program)

Projektet har fortsatt stödja centralorganisationerna CUT och CTC i juridiska frågor i
Colombia. Under året har projektets framtida
utformning för tiden 2012 till 2015 diskuterats.
Det finansiella stödet kommer från 2012 att kanaliseras via folkrörelseanslaget och inte som
tidigare via svenska ambassaden i Colombia.
FLMD (Föreningen Labour Market Dialogue)

Föreningen har arbetat med förslag till förnyat
program, vilket handlar om att återstarta verksamhet i Algeriet, Serbien, Kenya, Ukraina och
Nigeria samt göra förstudier för verksamhet i
nya länder. Under hösten har FLMD-arbetet i
huvudsak handlat om diskussioner med Sida
B4D, Business for Development, om innehåll
och utformning av denna ansökan.
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Vietnam

Verksamheten för 2011 har genomförts som planerat. Den centrala resursgruppen har utbildats
vid tre tillfällen och i samarbete med IF Metall
har tre grupper lokalt förtroendevalda inom industrisektorn utbildats i Ho Chi Minh regionen.
Colombia

LO bedriver sedan nästan tio år ett projekt
tillsammans med NIR i Colombia. De colombianska parterna är samtliga tre fackliga centralorganisationer och den största arbetsgivarorganisationen. Projektsamarbetet ska främja
den sociala dialogen i Colombia. I september
ledde för andra gången LOs ordförande en delegation till landet och under en knapp veckas
program kunde de svenska parterna se exempel
på framsteg när det gäller den sociala dialogen,
till exempel i banan- och sockerindustrin. Projektparterna har tagit fram en manual över hur
den sociala dialogen konkret kan gå till. En lång
rad workshops har genomförts över hela landet.
Projektet har också tagit fram en sammanställning över hur många och i vilka branscher det
finns kollektivavtal.
Resultatet är dystert, mindre än tio procent
i genomsnitt av de anställda omfattas av någon form av kollektivavtal. Den fackliga organisationsgraden är i snitt bara fyra procent.
Projektsamarbetet kommer att fortsätta under
merparten av 2012.
Palestina

LO startade för några år sedan möten inom arbetarrörelsen när det gäller vad som kan göras
i konflikten Israel–Palestina. I höstas genomfördes ett seminarium, denna gång med deltagande också från TCO, TCO-förbund och, som
på tidigare möten, Svenska kyrkan. Planen är att
under våren 2012 göra ett gemensamt seminarium som ska fokusera på ”Hur kan den svenska
arbetarrörelsen och andra svenska folkrörelser
samarbeta och bidra till fredsprocessen mellan
Israel och Palestina?”

LO-TCO Biståndsnämnd

I september presenterade kanslichefen den nya
kansliorganisationen där den tidigare geografiska indelningen med Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa ersatts av en branschvis indelning med service, industri och offentlig sektor.
På mänskliga rättighetsdagarna i november
genomförde LO tillsammans med Biståndsnämnden ett seminarium om ILOs senaste
konvention, nr 189 och Rekommendation, nr
201, som reglerar villkoren för hushållsanställda.
Olof Palmes Internationella Center

Centret höll stämma i april. Stämman tog beslut om att ändra namn på Solidaritetsfonden
till Palmecentrets Solidaritetsfond.
Styrelsen i Palmecentret tog i oktober beslut
om att skicka in en ansökan till Sida för perioden 2012–2014. LO har för första gången på
länge sökt Sida-medel för ett samarbetsprojekt
med IFS-regional i Nord och Sydamerika, Tuca.
Det är ett projekt som syftar till att stärka de
latinamerikanska medlemsorganisationerna i
IFS när det gäller ILOs fortsatta arbete med att
ta fram ett globalt, socialt minimiskydd för alla
typer av anställningar.
Den årliga Palmedagens tema var EUs globala roll och den ägde rum den 12 november
på Uppsala universitet. Det årliga Anna Lindhseminariet hölls den 22 november och hade temat ”Arabvärlden i förändring: möjligheter och
utmaningar”.

långsiktig plan för en stark och jämt fördelad
tillväxt i Europa.
Förutom den planerade verksamheten i SAMAKs olika nätverk och arbetsgrupper har LO
och partisekreterargruppen genomfört ett av
sina möten i Köpenhamn i samband med riksdagsvalet i Danmark, där gruppen hade förmånen att delta på valvakan och den socialdemokratiska valsegern.
LO producerade tillsammans med Olof Palmes Internationella Center en handbok om
värdet av, och exempel på, facklig-politisk samverkan, också på internationell nivå. Handboken har översatts till engelska. Bakgrunden är
dels att LO och förbunden har internationella
projekt på temat som finansieras med stöd av
Palmecentret och Sida, dels att LO sedan många
år driver frågan om hur viktigt det är att fackföreningsrörelsen, nationellt och internationellt,
söker samverkan och samarbete med demokratiska, progressiva politiska partier som delar
fackföreningsrörelsens värderingar och mål.
Internationell utbildning, information och
kommunikation

Den 1 december genomförde LO tillsammans
med TCO en uppföljning med elever som gått
Genèveskolan (som i sig firade 80-årsjubileum
2011) de senaste fyra åren.
LO har utvecklat en ny kurs med fokus på
internationella frågor och två kurser har genomförts under året tillsammans med Runö
utbildnings- och utvecklingscentrum.

Facklig-politisk samverkan i internationella frågor
SAMAK (Samarbetskommitté för (S)-partier och LO-

Europadagen

organisationer i Norden)

På Europadagen den 9 maj deltog LO som en av
arrangörerna på ABF-huset i Stockholm. Under
dagen genomfördes ett stort antal seminarier,
debatter och föreläsningar under temat Europa.
På det gemensamma seminariet som genomfördes under rubriken ”Europas konkurrenskraft
ur och efter krisen” deltog LOs chefsekonom
Ola Pettersson. Förutom aktiviteterna på ABF
deltog enheten på EU-kommissionen och Eu-

Under året har SAMAKs verksamhet genomsyrats av förberedelsearbetet inför forskningsprojektet kring de nordiska modellerna. Syftet
är att säkra modellerna.
SAMAK anordnade under hösten ett seminarium i Bryssel. Syftet var att lyfta frågan hur
arbetarrörelsen ska verka för att dels lösa den
ekonomiska krisen på kort sikt och dels ha en
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ropaparlamentets arrangemang på centralstationen i Stockholm.
Att genom internationella fackliga organisationer

Europa för att diskutera de olika områden som
varit prioriterade i projektet: hur vi stärker och
utvecklar den sociala dialogen och hur vi skapar
en hållbar arbetsmarknad runt Östersjön.

och i övrigt internationellt hävda fackliga intressen
TUAC (Trade Union Advisory Committee to the OECD)

NFS (Nordens Fackliga Samorganisation)

LO har bidragit till den skrift som TUACs arbetsgrupp för ekonomisk politik samt ETUI
med flera har tagit fram, som ett inlägg i debatten om hur den ekonomiska krisen ska
hanteras. I skriften presenterades den nordiska
välfärdmodellen som ett medel att kombinera
tillväxt och välfärd. Skriften presenterades i
Washington i april och i Paris i maj i samband
med OECDs 50-årsjubileum.

NFS har under året gått igenom förändringar
på kansliet. Styrelsen har anställt Loa Brynjulfsdottir, tidigare Europahandläggare, som
generalsekreterare.
Utöver detta har två nya handläggare anställts.
Styrelsen har haft två möten. Vårmötet genomfördes på Island och behandlade bland annat budget, verksamhetsberättelse för år 2010
och verksamhetsplan för år 2011. Höstmötet
genomfördes i Hamburg i samband med slutkonferensen för EU-projektet BSLN (Baltic
Sea Labour Network). Styrelsen har också fattat beslut om att stärka arbetet i Norden, både
mot Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet
samt att utveckla Östersjösamarbetet.
NFS olika arbetsgrupper och utskott har under året träffats inom ramen för de prioriterade
områden som styrelsen beslutat. En av arbetsgrupperna som särskilt bör nämnas är stadgegruppen som haft i uppgift att göra en översyn
och revidering av stadgarna.
NFS har därutöver haft ett möte med strategigruppen som träffades i Stockholm, samt
Europautskottet som i sedvanlig ordning haft
sitt sammanträde i anslutning till EFS styrelsemöte i Bryssel.

PERC (Pan European Region Council)

PERCs årsmöte genomfördes i Bryssel i början
på mars. Verksamheten för 2010 rapporterades
och verksamhetsplanen för 2011 godkändes.
LOs nya ungdomssekreterare valdes i november 2011 in som ledamot i IFS Pan Europeiska
ungdomskommitté. Mandatperioden är två år.
BASTUN (Baltic Sea Trade Union Network)

BASTUN genomförde under DGBs ordförandeskap sitt vårmöte i Riga, höstmötet hölls i Berlin.
Frågor som behandlades under året var bland
annat den fackliga situationen i Ryssland och
Vitryssland, den ekonomiska krisen, energi- och
klimatpolitik, utvecklingen med den baltiska
organiseringsakademin (BOA) och projektet
Baltic Sea Labour Network (BSLN).
BSLN (Baltic Sea Labour Network)

Internationella kommittén

Projektet fortsatte under året som planerat. 2011
var det fjärde och sista året för det gemensamma
EU-projektet om arbetskraftens rörlighet runt
Östersjön. Under året togs rapporten ”Vinnare
och förlorare” fram. Rapporten kommer att
översättas till engelska för att kunna användas
i framför allt europeiska sammanhang.
Under hösten samlade BSLNs slutkonferens
i Hamburg ett hundratal deltagare från hela

IK hade sex möten under året. En viktig fråga
har varit det senaste förslaget till strategi för
LOs och förbundens utvecklingssamarbete
Ett möte gästades av Sidas generaldirektör
Charlotte Petri Gornitzka.
Ett extra möte agnades åt Palestina. Syftet
var att diskutera hur LO och förbunden skulle
kunna samordna sin projektverksamhet bättre.
IK har haft besök av Nick Grisewood, exe-
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kutiv direktör för Global March Against Child
Labour, som LO stött ända sedan det bildades
för drygt tio år sedan.
Svenska FN-förbundets ordförande och generalsekreterare deltog också på ett möte. LO är
sedan ett år åter medlem i SFN och planering
för gemensamma aktiviteter har påbörjats.
LO-kommittén EU-rätt och svensk arbetsmarknad

Kommittén har under året haft tre möten. Aktuella lagstiftningsförslag och ärenden i EUsamt EFTA-domstolen har diskuterats. Kommittén har förutom förslag kopplade till den
ekonomiska krisen bland annat behandlat EUs
migrationsdirektiv, förslaget att inleda förhandlingar om EUs arbetstidsdirektiv, Bryssel I-förordningen, de förväntade förslagen med koppling till Lavaldomen, offentlig upphandling,
samordningen av de sociala trygghetssystemen,
kommissionens regelförenklingsagenda och
förslaget om en stadga för privata Europabolag.
Under året arrangerades två kunskapsuppbyggande seminarier. Till det första seminariet,
med rubriken ”Vad innebär EUs nya fördrag”,
inbjöds advokat Ida Otken Eriksson som föreläsare. Det andra seminariet leddes av professor
Sverker Gustafsson på temat ”EUs intressekonflikter och framtid”.
Under året har kommittén dessutom genomfört en studieresa till Bryssel för att träffa
relevanta beslutsfattare inom EU-systemet.
Under resan träffade kommittén bland annat
kommissionärerna László Andor och Cecilia
Malmström, Europeiska socialdemokratiska
partiets ordförande Poul Nyrup Rasmussen,
EFS’ generalsekreterare Bernadette Ségol och
den socialdemokratiska Europaparlamentsgruppens vice ordförande Stephen Hughes.

(EFS) arbetsgrupper och kommittéer, förbundens branschfederationer inom EFS, och slutligen beslutas en gemensam ståndpunkt i Europafackets styrelse.
Kommittén träffas inför EFS’ styrelsemöten för att gå igenom dagordningen och för att
diskutera hur de olika branschfederationerna
hanterat aktuella frågor.
Europafackliga kommittén har haft fyra möten under 2011. Under våren behandlades förslag
till aktivitets- och handlingsplan som skulle beslutas på Europafackets kongress i maj 2011 samt
övriga frågor rörande stadgar, nomineringar och
procedurregler.
Därutöver har kommittén behandlat samtliga
frågor som varit på EFS’ dagordning under året.
Särskilt stor uppmärksamhet fick lagförslaget
om ekonomisk styrning, där de svenska fackliga
organisationerna aktivt försökte påverka riksdag och regering för att få gehör för vår oro och
ståndpunkt. LOs och övriga EFS-medlemmars
huvudbudskap är att EU inte har behörighet i
lönebildningsfrågor.
Koordinationskommittén

LO-TCO-SACOs koordinationskommitté har
under året samverkat i aktuella frågor inom det
europafackliga arbetet. Kommittén behandlade
aktuella lagstiftningsförslag från kommissionen
samt samordnade eventuella svenska positioner
inför Europafackets styrelsemöten.
Brysselkontoret

LO, TCO och SACOs gemensamma kontor i
Bryssel har tillsatt en ny kontorschef i Per Hilmersson. Kontoret som funnits i över 20 år får
en allt större betydelse, eftersom beslut i allt
större utsträckning fattas på EU-nivå.

Europafackliga kommittén

LOs internationella solidaritetsfond

Europafackliga kommittén, där samtliga förbund är representerade, är av stor betydelse för
att samordna de frågor som är på EUs dagordning. Dessa frågor behandlas i Europafackets

LO-styrelsen beslutade att bevilja följande bidrag under året:
–– 20 000 kronor till Europeiska Ungdomsparlamentets internationella forum. Stödet avsåg
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deltagande av fackliga representanter från
Vitryssland.
–– 1 600 000 kronor till ITUC (900 000 kronor
till IFS och 700 000 kronor till en tjänst på
IFS avdelning för fackliga och andra mänskliga rättigheter).
–– 50 000 kronor till APHEDAs projektkontor
Laos för utbildningsverksamhet.
–– 100 000 kronor till ZCTU, Zimbabwe, kongress (ej utbetalt på grund av finansiella
oklarheter)
–– 50 000 kronor till CWCs fortsatta arbete. LO
fortsätter stödet till Kommittén för arbetarnas kapital.
Internationella kongresser

LO deltog i följande kongresser under året:
–– Force Ouvrières kongress i Montpellier i februari,
–– FPUs kongress i Kiev, Ukraina, i mars,
–– SAKs kongress i Tampere, Finland, i juni,
–– LO Danmarks kongress i Aalborg i oktober,
–– EAKLs kongress i Tallinn, Estland, i november,
–– LBAS kongress i Riga, Lettland, i december,
–– BKDPs konvent i Minsk, Vitryssland, i december,
–– PGFTUs kongress i Ramallah på Västbanken
i december.

och Gävleborg, Jönköpings län, Mellersta
Norrland, Mellansverige, Norrbotten, Örebro
och Värmland och på Gotland. LO-distrikten
har till uppgift att stödja och samordna LO-förbundens regionala och lokala verksamhet, som
till exempel opinionsbildning, kampanjer och
andra tvärfackliga aktiviteter. LO-distriktens
kärnverksamhet är tvärfacklig ungdomsverksamhet, skolorganisation och skolinformation,
fackliga studier, jobben och sysselsättningen
samt försäkringsrådgivarverksamheten. Under
året har en kartläggning av LO-distrikten genomförts, bland annat har flera personer djupintervjuats och 155 har svarat på en enkät. Syftet
med kartläggningen var att få underlag för att
utveckla och stärka den regionala och lokala
verksamheten.
I mars 2011 genomfördes en verksamhetskonferens på Runö, med cirka 100 deltagare från
distrikten.
Almedalen

LO var samlande för arbetarrörelsen i Almedalen. Seminarierna genomfördes av LO, förbunden, ABF och Runö Utvecklingscenter och var
välbesökta, vilket tyder på att det finns ett stort
intresse och engagemang för fackliga frågor
Högre organisationsgrad

Internationella besök

LO fick besök av en delegation från CNV (The
National Federation of Christian Trade Unions)
i Holland. Ledare för delegationen var ordförande för CNV Jaap Smit. Mötet var av informell
karaktär och handlade om utbyte av erfarenheter och kunskap om varandras organisation,
verksamhet och aktuella frågor.

Kommunikationsenheten
Lokal och regional verksamhet

Den regionala verksamheten sker via 13 LOdistrikt i Skåne, Stockholms län, Sydost, Västerbotten, Västmanland, Västsverige, Dalarna
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LOs roll i det förbundsgemensamma arbetet för
en högre facklig organisationsgrad har varit att
stödja förbunden i arbetet samt att samordna
gemensamma insatser lokalt och centralt.
Organiseringsrådet, som leds av Wanja LundbyWedin och består av förbundsrepresentanter
från förbundens ledningar eller personer som har
fullt mandat när det gäller organiseringsfrågor,
har fortsatt sitt arbete under året. Syftet med
rådet är att tillsammans fokusera på olika frågor
och fatta beslut eller underlag till LOs styrelse.
Under året fokuserades det mesta av arbetet på
det förbundsgemensamma projektet Stora Resan.
Flera LO-distrikt har fortsatt med gemensamma medlemsvärvningsinsatser i köpcentra

och liknande insatser kopplade till www.gåmedifacket.nu. En ökning av intresseanmälningar har skett under året.
Under fyra månader så ökade förbunden sina
aktiva medlemmar totalt. Det har inte hänt sen
LO inledde sina månadsmätningar 2007. Fyra
förbund gick plus totalt under 2011 Musikerförbundet + 21 procent, Handelsanställdas förbund
+ 0,4 procent, Kommunalarbetareförbundet
+ 0,3 procent och Målareförbundet + 0,2 procent.
Sammanlagt tappade förbunden 10 556 av sina
aktiva medlemmar det är – 0,8 procent det är
en procentenhet bättre än året innan då det var
– 1,7 och för två år sen – 2,7 procent och organisationsgraden ligger nu i det närmaste still på cirka
69 procent. Vi fortsätter att tappa medlemmar
men 2011 års siffror är de bästa på över tio år.
Stora resan – Resan mot morgondagens fack
Bakgrund till Stora Resan

Stora Resan har vuxit fram ur en insiktsrapport
som analys- och strategiföretaget Soflow genomförde på uppdrag av LO. Rapporten belyser
det faktum att många unga anser att ”facket
är bra men inte för just mig, just nu”, och att
det främst beror på en förändrad attityd till
facket. Därifrån har arbetet med att hitta ett
sätt att närma sig problemet och därmed nå
en förändring och en trendbrytning tagit vid.
Resultatet är att vi måste våga fråga och vara
beredda på att agera på olika sätt utifrån de svar
vi får. LO-styrelsen tog den 14 januari 2011 beslut om att genomföra Stora Resan som ett förbundsgemensamt projekt och det är Organiseringsrådet som ansvarar för projektet. Det finns
en ansvarig utsedd i varje LO-distrikt att vara
förbundsavdelningarna behjälpliga, samt en
tillsatt förbundsgemensam projektgrupp som
träffas regelbundet.
Syftet med Stora Resan

Projektet ska möta 100 000 personer, främst
unga vuxna. I första hand handlar det om att
lyssna till vad som sägs, informera när det ställs

frågor och självklart värva nya medlemmar när
tillfälle ges. Människor ska få ge sina berättelser
om varför de inte är med i facket, hur de upplever sitt arbete och hur de ser på framtidens fack.
I januari 2011 tillsattes en projektledare för
Stora Resan. Den 23 februari hölls en release för
projektet ute på Runö folkhögskola på LO-distriktens verksamhetsplaneringskonferens. Den
16 mars öppnade projektets website upp, www.
storaresan.se.
Genomförda aktiviteter

Under året har projektet deltagit i närmare 200
aktiviteter, varav ett 90-tal har skett med central medverkan. Det har handlat om Insikterkurser, Dreamhack, Putte i parken, Peace and
Love, Facket i Sommarland, förbundskongresser
och andra utåtriktade aktiviteter.
LO-distrikten har haft en viktig roll och uppgift i projektet med att sprida information och
få förbundsavdelningarna delaktiga i projektet.
Inspiratörerna

Förbunden utsåg eldsjälar att vara inspiratörer
i projektet, främst genom att locka följare genom att blogga på Storaresan.se från sina möten,
samtal och lyssningar. Inspiratörerna har också
fungerat som budbärare av projektet inom sina
förbund.
Lyssnare & samtal

För att nå målet började man med strävan att nå
2000 lyssnare som var och en skulle genomföra
50 samtal, vilket tillsammans ger 100 000 samtal.
Vid årets slut hade cirka 1 800 lyssnare tillsammans genomfört cirka 23 000 samtal.
Alla kan göra något

På representantskapet i maj togs en treårig
handlingsplan med syftet att arbeta med värderingsfrågor i ett förbundsgemensamt arbete för
att motverka diskriminering, rasism och främlingsfientlighet under det sammanhållande arbetsnamnet ”Alla kan göra något”. Kortfattat
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handlar arbetet om att ge medlemmarna mod,
styrka och kunskap genom att bland annat erbjuda utbildning till alla förtroendevalda, att
opinionsbilda, debattera vår värdegrund, förändra politiken samt synas i gymnasieskolan.
Under hösten utbildades debattörer från förbunden som ska medverka vid fackliga möten,
konferenser och dylikt för att entusiasmera och
förklara att kampen mot främlingsfientlighet
och rasism är en kärnfacklig fråga.
Facket i skolan

Arbetet med att organisera skolinformationsarbetet fortsatte under året. Bland annat har mallar tagits fram tillsammans med en processbeskrivning av hur man kontaktar samt bibehåller
kontakter med skolan. Facket i skolan genomförde också en skolorganisatörsutbildning riktad till dem som har eller ska inneha uppdraget
att organisera LOs skolinformation. Därutöver
provades nyframtaget material och broschyrer
för marknadsföring av klassrumspresentationerna på Skolforum, sannolikt Nordens största
utbildningsmässa, där man delade monter med
LO-distriktet i Stockholm. En satsning på att
höja skolinformatörernas status, nu när skolinformatörsutbildningen kvalitetssäkrats genom
att den lagts i ungdomsutbildningspaketet, har
också genomförts. En del i detta arbete innebar
att ta fram ett profilmaterial för informatörerna. I och med att en ny skolinformatörsutbildning togs fram passade man på att förnya
och förbättra klassrumspresentationerna som i
första hand används digitalt.
Den insamlade statistiken visar att LO sammanlagt besökt strax under 650 klasser på de
högskoleförberedande gymnasieprogrammen,
på SFI, Komvux och folkhögskolor under året.
Det är tydligt att det är LOs prioritering som
avgör om eleverna får information om arbetslivet eller inte, då gymnasieskolan generellt sett
är välkomnande och överlag positiv till facklig
information i form av till exempel klassrumspresentationer. Tyvärr kan det konstateras att
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vi är långt ifrån att nå satta mål för LOs verksamhet när det handlar om uppsökande verksamhet i skolorna. Någon samlad statistik över
förbundens genomförda skolinformationer på
yrkesprogrammen finns för närvarande inte.
Satsningen på Arenas skolinformationsprojekt för att ta fram läromedel för gymnasieskolan har varit fortsatt framgångsrikt. På lite
drygt ett år har 100 000 exemplar av materialet
”Arbetslivet – Om arbetsmarknaden i Sverige
och världen” har distribuerats. Därutöver har
ett andra material kallat ”Arbetsmiljö – så funkar det” tagits fram i samarbete med SECO,
Sveriges Elevråds Centralorganisation. Även
detta har väckt stort intresse från skolorna.
Ungdomsverksamhet

LO-distrikten genomförde under året Facket
på sommar- och vinterjobbet, skolinformation
och framtidspaketets utbildningar. Därtill har
distrikten medverkat vid flertalet festivaler och
andra publika evenemang där många unga träffas. Målgruppen för den nya kampanjen, som
togs fram till Facket på sommarjobbet, var åldersgruppen 15–19 år och uppföljningar visar
att det också var den målgruppen som i första
hand nåddes.
Stora resan var ett genomgående inslag i årets
utåtriktade verksamhet.
Under året har LOs ungdomssekreterare
även arbetat med ungdomsfrågor internationellt bland annat genom att vara ombud på EFS
kongress 2011 i Aten.
LO Ung medverkade också under SSUs kongress 2011 i form av seminarier och bemannad
monter. Under hösten startades Bommersviksakademien, en ledarskapsutbildning riktad till
unga, framtida ledare i ett samarbete mellan
LO, SSU och Socialdemokraterna.
Ungdomsforum 2011 genomfördes med temat påverka! Där deltog drygt 200 ungdomar
i bland annat seminarier, grupparbeten och
föreläsningar. Pris delades även ut till ”årets
fackliga hjälte”.

Det facklig-politiska arbetet

Under våren arrangerades ett antal samtal om
socialdemokrati på LO-kansliet. Fokus var socialdemokratins idéer; hur dagens samhällsproblem ser ut, vilka visioner som finns för
framtiden och vilka reformer som behövs för
att nå visionerna. I samtalen deltog riks- och
kommunpolitiker, fackliga representanter samt
fristående debattörer.
I mars valde en extra S-kongress Håkan Juholt till ny partiordförande. Wanja Lundby-Wedin och Stefan Löfven valdes till partiets VU.
Till partistyrelsen valdes förbundsordförandena
Ella Niia och Janne Rudén. Vid denna extra Skongress presenterades en undersökning som
handlar om LO-medlemmarnas syn på a-kassan
och på politiken.
LOs valanalys presenterades för styrelsen i
slutet av april. Valanalysgruppens råd till oss
kan sammanfattas med att LO måste stärka
den lokala organisationen, bli mer drivande i
politiken, föra politiska reformer, ta större plats
i opinionsbildningen, utbilda fler medlemmar
och förtroendevalda i samhällspolitiska frågor
samt att utveckla samverkan med Socialdemokraterna på ett sätt som gynnar både parterna.
Personaldagen vigdes åt att diskutera denna
valanalys.
I november anordnades en kväll för fackliga
studiegruppen i Riksdagen med diskussioner
kring LOs syn på den obligatoriska a-kassan,
dagens anställningsformer och läget i avtalsrörelsen. Träffen var välbesökt och gav ytterligare
möjligheter att vid senare tillfällen få diskutera
och informera om dessa områden för de ombudsmän och utredare som deltog från LOs sida.
Temat för årets första maj var Jämlikhet och
Utveckling.
020-56 00 56

Under året har drygt 13 000 ärenden hanterats.
Den stora ökningen jämfört med 2010 beror
till stor del att fler personer ringer till oss med
allmänna frågor även då vi inte har någon kam-

panj. Antalet ärenden under de FRG-kampanjer
som genomförts har även de ökat markant jämfört med 2010.
Fackets hjälptelefon förstärkes med fyra personer under kampanjen ”Facket på sommarjobbet”. Sommarpersonalen genomgick en veckoutbildning på Runö. Hjälptelefonen hanterade
drygt 2 200 ärenden under sommaren, vilket var
en minskning från föregående år med cirka 500
ärenden. 45 procent av ärendena handlade om
lön och 60 procent av samtalen rörde kvinnor.
Nära 8 av 10 som kontaktade hjälptelefonen var
yngre än 24 år. Den vanligaste förbundstillhörigheten var Handelsanställdas förbund, följt
av Hotell och Restaurangfacket och därefter
Kommunalarbetareförbundet. Vanligaste LOdistrikten i sommarens statistik var Stockholm,
Västsverige och Skåne.
Facket försäkrar

Facket försäkrar är samlingsnamnet för den
verksamhet som handlar om information om
avtalsförsäkringarna för privatanställda arbetare. Den ordinarie verksamheten utgörs av
grund- och vidareutbildning av förbundens
försäkringsrådgivare/försäkringsinformatörer.
Utöver denna verksamhet genomför LO-distrikt och förbund/förbundsavdelningar många
projekt som syftar till att stärka försäkringsrådgivarna/försäkringsinformatörerna i deras roll.
Under året har en extra satsning gjorts på
pensionsfrågor och Pensionsmyndigheten har
varit ute i alla distrikt och utbildat cirka 300
personer om hur det allmänna pensionssystemet fungerar i syfte att få anställda att förstå
vikten av avtalspensionens värde. Dessutom
har en ny utbildning för försäkringsrådgivare/
försäkringsinformatörer genomförts. En utbildning som syftar till att ge personen en arbetsmetod att arbeta efter i sitt uppdrag.
Facket försäkrar har genomfört två kampanjperioder med syfte att dels höja medvetenheten om avtalsförsäkringarna dels få fler att ta
del av innehållet i försäkringarna.
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Ditt Sverige

Under året togs beslut om att omstrukturera
”Kalla Sverige” kampanjen. Efter en rad kontakter med reklambyråer gavs Great Beyond i
uppdrag att ta fram en förstudie kring en ny
kampanj med värderingspolitiskt fokus. Förstudien renderade i beslut om att under 2012 gå
offentligt med en värderingspolitisk kampanj
som ska kallas ”ditt Sverige”.
S-kongressen

I mars arrangerade socialdemokraterna kongress och en ny partiordförande valdes. LO agerade aktivt kommunikativt genom att släppa
skriften ”facklig strategi för politikens möjligheter”, publicera en artikel på DN-debatt samt
ha en monter på plats under kongressen. LOs
deltagande var populärt och bör betecknas som
framgångsrikt.
Skolforum

Under november deltog LO på skolforum som
är en mässa för lärare och anställda inom skolan.
LOs huvudfokus var att få fler lärare att boka
klassrumspresentationer samt öka kännedomen
om LOs skolinformation, ett hundratal presentationer bokades.
Socialförsäkringsutredningen

LO har under året arbetat aktivt med opinionsbildning gentemot socialförsäkringsutredningen. Detta har omfattat seminarieverksamhet,
opinionsmätningar, LO-tidningsbilagor, trycksaker och artikelproduktion. Avsikten är att påverka utredningen att presentera löntagarvänliga förslag gällande arbetslöshetsförsäkringen,
sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen.
Facklig utbildning
LOs Kunskapssystem

Antalet kurser
I verksamhetsplanen för 2011, planerades totalt
159 kurser. Slutresultatet blev 138 genomförda
kurser vilket betecknar ett bra slutresultat trots
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att hela 60 kurser ställdes in under året. Det var
framförallt många regionalt rekryterade externatkurser som blev inställda, i synnerhet under
årets början. Volymmålet uppnåddes ändå genom extrainsatta internatkurser, vilka tyvärr
ger färre deltagare till en högre kostnad än om
den lokala studieorganisationen lyckats rekrytera till de betydligt billigare externatkuserna.
Antalet deltagare
Kräftgången för de förbundsgemensamma
centrala LO-utbildningarna som inleddes efter
den borgerliga valsegern 2006 bröts redan 2010.
Nu fortsätter uppgången även 2011. (Se bilaga
sidan xxx). Utbildningarna nådde under året
upp till 2 657 deltagare, vilket är en uppgång
med 520 deltagare och det högsta antalet sedan 2006. Ökningen av deltagare sker på alla
kursområden utom området information och
opinionsbildning.
Den starka ökningen på området Arbetsmiljöutbildning, som noterades redan förra året,
fortsätter glädjande nog även 2011. Årets 1 297
deltagare är den högsta siffran sedan 2004. Deltagandet har därmed ökat för att nå högre än
de nivåer som uppnåddes med statlig finansieringen.
Andelen kvinnor
Andelen deltagande kvinnor på LOs centrala
utbildningar har glädjande nog också ökat under året, totalt sett. Kvinnornas andel har ökat
från 36 till 40 procent, vilket är den nivå som
brukar betraktas som ”i huvudsak jämn könsfördelning”. Skillnaderna är dock stora mellan
olika kurstyper: Ideologi 47 procent, Arbetsrätt
45 procent, Opinionsbildning 38 procent, Internationellt 38 procent, Arbetsmiljö 37 procent,
Politik 34 procent samt Ekonomi/Bolagsstyrelse
13 procent. Jämfört med 2010 har andelen kvinnor ökat kraftigt i Arbetsrätt- och Arbetsmiljökurserna medan andelen minskat kraftigt i
Ekonomi/Bolagsstyrelse, Opinionsbildning
samt Politik.

Nordiska folkhögskolan i Genève

Under året firade Genèveskolan 80 år med ett
jubileumsseminarium på LOs folkhögskola
Runö i Åkersberga. Årets kurs hade sex deltagare från LO-förbunden Byggnads, Elektrikerna,
IF Metall, Kommunal och SEKO vars kurskostnad finansierades av LO i Sverige.
ETUI, Europafackets utbildningar

Under 2011 sände LO in 13 ansökningar från LO
och LO-förbunden till ETUIs olika utbildningar. Dessa gällde i huvudsak olika utbildningar i
engelska, men även till en utbildning i organisering som genomfördes på LOs folkhögskola
Runö.
Facklig introduktion

Satsningen på facklig introduktion har fortsatt
under 2011 vilket sakta men säkert har gett resultat. 350 personer har registrerats under 2011
vilket är ungefär dubbelt så många som under
2010. En trolig orsak är att facklig introduktion
är mer känt och etablerat än tidigare. Flera LOdistrikt har också i samarbete med ABF gjort
särskilda satsningar på introduktioner, till exempel Västra Götaland och Gotland som under
hösten regelbundet har erbjudit introduktioner
till förbundens medlemmar.
Under året har också en pilotkurs i facklig
introduktion på distans, arrangerats i LOs lärplattform Moodle. Kursen föll väl ut och fler
liknande kurser planeras under 2012.
En förändring av omfattningen gjordes under året. LOs styrelse beslutade i juni att ändra
facklig introduktion från fyra timmar till ett
spann på mellan fyra och nio timmar, för att
bättre stämma överens med förbundens egna
introduktioner som ofta är en heldag dvs åtta
timmar.

omställning på rätt sätt. Samtalsträningen, som
tagits fram i samarbete med facket försäkrar
och projektet högre organisationsgrad, består
av två delar: dels samtalsträning för försäkringsrådgivare, dels samtalsträning för förtroendevalda i att föra bra medlemssamtal.
LO har nu femton fackliga nätutbildningar
för självstudier. Statistiken visar på knappt
20 000 unika besökare under 2011 vilket är något färre än tidigare år trots de nya nätutbildningarna.
Studiekonferens

I augusti anordnades en tvärfacklig nationell
studiekonferens för förbundens och ABFs studieansvariga från hela landet. Drygt 200 deltagare inspirerades och samplanerade under
tre dagar. Ett viktigt inslag var seminarier och
workshops där deltagarna kunde lära, diskutera
och ta del av intressanta föreläsare, nya material
och goda exempel inom fackliga studier

Fackliga nätutbildningar

Under året har tre nya nätutbildningar tagits
fram: Samtalsträning på nätet, Om bemanningsjobb och Hjälp till en bra upphandling –
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Årsredovisning för LO
och LO-koncernen Bo A
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Förvaltningsberättelse 2011

LOs organisation
Landsorganisationen i Sverige (LO) är en sammanslutning av fackliga arbetstagarorganisationer. Organisationen har till uppgift att utöva
den centrala ledningen av fackföreningsrörelsens strävande efter att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom
näringslivet. LO ska också i övrigt verka för en
samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati.
LOs medlemmar utgör 14 anslutna medlemsförbund. Förbunden består i sin tur av sammanlagt 1 502 058 medlemmar vid räkenskapsårets
utgång (1 527 986) varav 54 procent män och 46
procent kvinnor.
LOs beslutande organ är kongressen, representantskapet och styrelsen. Kongressen, som
är LOs högsta beslutande organ, sammanträder
vart fjärde år och består av 300 representanter
utsedda av medlemsförbunden. Kongressen
sammanträdde senast i månadsskiftet maj–juni
2008. Mellan kongresserna är det representantskapet som är högsta beslutande organ. I detta
ingår att ha tillsyn över styrelsens förvaltning
samt avgöra ärenden av viktig principiell bety-

delse. Representantskapet består av representanter utsedda av de anslutna förbunden samt
styrelsens ledamöter. Styrelsen består av elva ledamöter, av dessa är LOs ordförande samt båda
vice ordförandena självskrivna. Övriga ledamöter representerar förbunden. Styrelsen väljs av
kongressen för en period på fyra år. Styrelsens
uppgift är att utöva den omedelbara ledningen
av Landsorganisationen.
Till styrelsens förfogande finns finanskommittén som har till uppgift att behandla ekonomiska frågor av gemensamt intresse för LO och
dess förbund. Ekonomiansvariga från IF Metall,
Kommunal, Handels, Transport, Byggnads och
SEKO finns representerade i kommittén vars
ordförande är LOs ekonomichef.
LO är geografiskt representerat i hela landet
genom 13 distrikt. Distrikten har till uppgift att
regionalt samordna gemensamt fackligt arbete
på grundval av LOs uppgift och målsättning.
Distriktsorganisationerna 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.

Ordförande

Kanslichef

Ledningskansliet

Internationella
enheten

Ekonomisk politik
och arbetsmarknad

Arbetslivsenheten

LOs kansli var 31 december 2011 indelad i följande enheter.
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Kommunikationsenheten

IT- och service
enheten

Ekonomi- och
personalenheten

Information om verksamheten
Verksamheten 2011 har kännetecknats av förberedelser inför avtalsrörelsen 2012 och inför
kongressen. Medlemsrekryteringen är ständigt
högprioriterad och visar en positiv utveckling
under senare halvåret.

Andra viktiga frågor är orättvisorna i de sociala trygghetssystemen och villkoren i arbetslöshetsförsäkringen.
Den finansiella verksamheten har, efter oron
på finansmarknaderna 2008, inriktats på lägre
risk och högre direktavkastning. Vilket inne-

LO-avgiftens utveckling 1980–2011
16
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Nominellt   

Realt
Diagram 1

LOs resultat 2011–2007
Tkr

2011

2010

2009

2008

2007

Facklig verksamhet
Fastighetsförvaltning*
Finansförvaltning**
Upplösning/avsättning till
omstruktureringsreserv

– 56 634
5 967
251 159

– 84 255
2 031
– 18 933

– 39 431
21 635
152 438

– 104 164
18 073
– 89 994

– 58 849
20 864
80 741

0

20 324

0

0

– 100 000

Resultat efter finansiella poster

200 492

– 80 833

134 642

– 176 085

– 57 244

Dispositioner
Skatter

44 360
– 24 926

44 031
– 19 916

28 436
– 23 271

24 283
– 26 513

22 409
– 24 607

Årets resultat

219 926

– 56 718

139 807

– 178 315

– 59 442

* I fastighetsförvaltning ingår LOs andel från fastighetsförvaltande handelsbolag.
** I finansförvaltningen 2007 ingår realisationsvinst avseende försäljning av 60 procent av andelarna i Österåker Näs Fastighets HB. Under 2008
har finansnettot belastats med nedskrivningar om – 120,9. Tidigare års nedskrivningar har under 2009 återförts med 124,2 mkr. I finans
förvaltningen 2011 ingår realisationsvinster avseende försäljning av aktierna i Fastighets AB Barnhuset 20 och Fastighets AB Barnhuset 25.
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Resultat och ställning

bar att den finansiella oron inom Euro-området
under 2011 fick en begränsad effekt. Ett antal
fastighetsaffärer har genomförts under verksamhetsåret.

Medlemsavgifterna uppgick till 229,8 mkr
(230,8 mkr). Medlemsförbunden betalar till LO
en avgift baserad på varje förbunds medlemsantal vilket motsvarar cirka 170–188 kronor per
medlem och år. Medlemsavgiften till LO per
medlem höjdes inför verksamhetsåret 2009 efter att ha varit oförändrad sedan 1991 och följer
numera förbundens medlemsintäkter. Nedan
visas LO-avgiftens utveckling per medlem och
månad.
Övriga intäkter uppgick till 228,0 mkr (223,4
mkr). Övriga intäkter består i huvudsak av anslag från statliga myndigheter och andra organisationer bland annat AFA Försäkring. Kostnaden för verksamheten uppgick till 506,1 mkr

Väsentliga finansiella händelser under
verksamhetsåret
Under året har LO sålt aktierna i dotterföretagen Fastighets AB Barnhuset 20 och Fastighets
AB Barnhuset 25. Vidare har LO via ett samägt
bolag förvärvat aktierna i Lagern 11 AB. Lagern
11 AB äger och förvaltar fastigheterna Lagern 11,
14 och 15 i Stockholms Kommun.
LO har under året genom dotterföretaget Täljö
Utvecklings AB nr 1 ingått avtal om förvärv av
40 procent i aktierna i Byggkultur i Sverige AB.

LOs utveckling av eget kapital 2011–2007
Tkr

2011

2010

2009

2008

2007

1 193 081

1 193 081

1 193 081

1 193 081

1 193 081

Balanserad vinst
Reserverade medel
Årets resultat

– 63 199
40 124
219 926

3 150
30 493
– 56 718

– 151 014
44 849
139 807

38 104
34 048
– 178 315

89 138
42 457
– 59 442

Summa eget kapital

1 389 932

1 170 006

1 226 723

1 086 918

1 265 234

Bundet eget kapital
Bundna reserver
Fritt eget kapital

Som bundet kapital redovisas från och med 2008 det kapital som fanns i räkenskaperna 31 december 1999.

Värdesäkrat kapital enligt konsumentprisindex
Tkr
Genomsnittligt värde av LOs tillgångar över en fyraårsperiod
Kapital som ska värdesäkras
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2011

2010

2 286
1 396

2 301
1 448

(538,5 mkr). I detta ingår att lämna bidrag till
närstående organisationer. Under räkenskapsåret har totalt 29,1 mkr (33,8 mkr) lämnats som
anslag och medlemsavgifter till närstående
bland annat Arbetarrörelsens arkiv, EFS, FFI
med flera.
LO strävar med den ekonomiska verksamheten efter att nå kostnadstäckning för den
fackliga verksamheten. LOs resultat för den
fackliga verksamheten uppgick till – 56,6 mkr
(– 63,9 mkr). Under 2007 avsatte LO 100 mkr
till en omstruktureringsreserv i syfte att täcka
kostnaderna bland annat för en omorganisation
av LOs kansli. Under verksamhetsåren 2008–
2011har cirka 69 mkr utnyttjas och under 2010
har 20 mkr återförts. Årets resultat blev + 220,0
mkr (– 56,7 mkr).

Eget kapital
För närvarande har LO inga räntebärande skulder. LO ska hålla en ekonomisk konfliktberedskap genom relativt hög likviditet i finansförvaltningen alternativt med tillgångar med gott
belåningsvärde vilket fastighetsinnehavet utgör.
Kongressen år 2008 beslutade att LOs bundna egna kapital ska motsvara det belopp som
fanns i räkenskaperna vid utgången av 1999
och värdesäkras genom att, genomsnittligt
över kongressperioden, det ska finnas tillgångar
vars marknadsvärde minst är lika stort som det
bundna egna kapitalet ökat med konsumentprisindex från basår 2000.
Som framgår av tabellen uppgick LOs egna
kapital vid räkenskapsårets utgång till 1 390 mkr
(1 170 mkr). Det egna kapitalet 31 december 1999
uppräknat med konsumentprisindex uppgår till
1 448 mkr att jämföras med marknadsvärdet av
LOs tillgångar över en fyraårsperiod 2 286 mkr
vilket innebär att kongressens beslut är uppfyllt.
Nedanstående tabell visar eget kapital uppräknat med konsumentprisindex från år 2000 i
jämförelse med genomsnittligt bokfört värde
på LOs tillgångar

Framtida utveckling
LO kommer att under 2012 fortsätta arbetet i
enlighet med de riktlinjer som styrelsen och
kongressen fastställt. Fokus kommer att ligga
på att tillsammans med förbunden rekrytera
nya medlemmar och följa utvecklingen på arbetsmarknaden. Medlemsfrågan är en viktig
faktor som påverkar både LOs och förbundens
ekonomi och därigenom möjligheterna att genomföra facklig verksamhet. Under år 2010 förlorade medlemsförbunden cirka 28 000 av sina
aktiva medlemmar. För år 2011 var motsvarande
minskning cirka 15 000 medlemmar.

Koncernen
Landsorganisationen är moderföretag till följande företag HB Klockan (51 %) med det helägda dotterbolaget Klockan Garage AB, Örenäs
Slott Hotell och Konferens AB (100 %), Örenäs
Slott och Egendom AB (100 %), Brunnsvik Förvaltning AB (100 %), Strykjärnet i Norrköping
HB (75 %), LO-Tidningen AB (100 %), LO-TCO
Rättsskydd AB (90 %), AB Bantorget (100 %),
Riva del Sole (68 %), Facket Medlemsförmåner
AB (fd Users Award AB) (100 %), Täljö Utvecklings nr 1 AB (100 %), Kungslagern Holding AB
(70 %) samt LO Media AB (100 %) med de helägda dotterföretagen Spaden Fastighets AB och
LO Service Center AB.

Resultat och ställning
Koncernen har under året omsatt 756,3 mkr
(777,5 mkr) och redovisar ett resultat före bokslutdispositioner och skatt med 279,2 mkr (24,6
mkr). Resultatet från finansiella investeringar
uppgick till 310,4 mkr (68,6 mkr). Årets resultat
uppgår till 236,7 mkr (– 4,2 mkr).

Finansförvaltningen
Koncernens finansiella tillgångar utgörs av andelar i fonder. Marknadsvärdet uppgick den 31
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LO-koncernens rörelsedrivande dotterföretag
Omsättning
mkr

Resultat efter
finansiella
poster

0,2
17,3
9,1
61,6
32,0
61,4

58,8
1,1
4,7
– 0,5
– 0,1
22,7

Klockan Garage AB
2,4
Handelsbolaget Strykjärnet
0,9
AB Bantorget
··
Örenäs Slott Hotell och Konferens AB
47,6
Örenäs Slott och Egendom AB
6,1
Kungslagern Holding AB
0
Brunnsvik Förvaltning AB
2,8
Täljö Utveckling nr 1 AB
··
Riva del Sole SPA
104,4
Facket Medlemsförmåner AB (Users Award AB)
1,4

0,3
– 0,9
1,2
– 1,8
3,8
0
– 1,3
– 1,5
6,7
– 0,6

Antal
anställda

Verksamhet

Dotterföretag
LO Media AB
LO Servicecenter AB
   Spaden fastighets AB
LO TCO Rättsskydd AB
LO Tidningen AB
Handelsbolaget Klockan

33
73
20

45

117
1

Finansförvaltning
Tjänsteproduktion
Äga och förvalta fastigheter
Juridisk verksamhet
Tidningsverksamhet
Äga och förvalta fastigheter
Uthyrning av garageplatser
Äga och förvalta fastigheter
Finansförvaltning
Hotell och Konferens
Äga och förvalta fastigheter
Äga och förvalta fastigheter
Äga och förvalta fastigheter
Äga och förvalta fastigheter
Hotell och Konferens
Övrigt

Intresseföretag
Fairtrade Sverige AB
Österåkers Näs Fastighets HB
Täljö Utveckling nr 4 AB*
Folkets Hus i Stockholm AB

14,6
0,6
0
67,6

1,3
– 3,5
0
18,3

9

6

Produktmärkning
Äga och förvalta fastigheter
Äga och förvalta fastigheter
Äga och förvalta fastigheter

* Inklusive Näs Utveckling nr 1 och Näs Utveckling nr 2.

december 2011 till 1 473 mkr att jämföras med
1 635 mkr vid årets ingång. Fondandelarna är
fördelade mellan svenska aktier 160 mkr, utländska aktier 563 mkr, korta räntor 214 mkr,
långa räntor 309 mkr, en räntebaserad hedgefond om 90 mkr samt aktier i en fastighetsfond 137 mkr. Under året erhöll koncernen utdelningar från dessa fonder med 51,1 mkr (53,2
mkr) vilket motsvarar en direktavkastning om
3,5 procent (3,3 %) beräknat på marknadsvärde.
Under räkenskapsåret har fondandelar avyttrats vilket medfört reaförluster uppgående till
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20 mkr. Likviden har återinvesterats i fondandelar inom samma tillgångsslag.
LO har i sitt placeringsreglemente sökt definiera och tydliggöra de risker LO avser att ta i
sin finansförvaltning och även undvika dessa
genom god diversifiering och delvis valutasäkring i ränteförvaltningen. I aktieförvaltningen
sker ingen valutasäkring.
LO utsätts i sin finansförvaltning för finansiella risker vilket inkluderar förändringar i
priser på såväl aktie- som räntemarknad. I
ränteförvaltningen exponeras även LO för

LO koncernens resultat 2011–2007
Tkr

2011

2010

2009

2008

2007

Facklig verksamhet
Fastighetsförvaltning
Hotell och konferensverksamhet
Juridisk verksamhet
Övrig verksamhet
Finansnetto*
Upplösning/avsättning till
omstruktureringsreserv

– 56 918
22 131
4 912
– 863
– 448
310 346

– 85 042
10 176
5 686
3 388
1 473
68 621

– 39 771
34 631
4 376
– 850
– 9 777
397 895

– 104 238
24 220
8 566
2 338
– 4 585
– 139 419

– 60 986
22 001
4 513
3 548
– 6 537
122 676

0

20 324

0

0

– 100 000

Resultat efter finansiella poster

279 160

24 626

386 504

– 213 118

– 14 785

Dispositioner
Skatter
Minoritetens andel av årets resultat

0
– 30 566
– 11 890

0
– 22 792
– 6 044

0
– 23 348
– 11 737

0
– 33 862
– 12 594

0
– 30 433
– 10 593

Årets resultat

236 704

– 4 210

351 419

– 259 574

– 55 811

* I finansförvaltningen 2007 ingår realisationsvinst avseende försäljning av 60 procent av andelarna i Österåker Näs Fastighets HB. Under
2008 har finansnettot belastats med nedskrivningar om – 201,5. Tidigare års nedskrivningar har under 2009 återförts med 204,6 mkr. I
finansförvaltningen 2011 ingår realisationsvinst med 208, 4 mkr avseende försäljning av aktier i Fastighets AB Barnhuset 20 och Fastighets
AB Barnhuset 25.

Koncernens placeringar 2011 (mkr)
90

Koncernens placeringar 2010 (mkr)
87

160

288

189

214

309

339
563
636
137
Aktier i Sverige

Räntor långa

Fastighetsfond

Aktier i Sverige

Räntor långa

Fastighetsfond

Aktier i världen

Räntor korta

Hedgefond

Aktier i världen

Räntor korta

Hedgefond

Diagram 2

Diagram 3

Diagrammen visar marknadsvärden på koncernens tillgångar åren 2011 och 2010.
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motpartsrisk (kreditrisk). I samband med att
en betydande del av aktieexponeringen är mot
utlandet inkluderas även valutarisk.
LO beaktar alltid den etiska aspekten i sin
placeringsverksamhet. LO utesluter investeringar hos förvaltare eller i fonder som förknippas med oacceptabla arbetsförhållanden,
kriminell verksamhet, pornografi, miljöförstöring eller bristande produktsäkerhet. LOs
ägande ska baseras på de universella värderingar
som utrycks i FN:s allmänna förklaringar om
de mänskliga rättigheterna samt FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter
(1966) samt FN:s konvention om ekonomiska,
sociala och kulturella rättigheter (1966).
Den Internationella Arbetstagarorganisationen ILOs konventioner är vägledande för all
placeringsverksamhet.

Fastighetsförvaltningen
LO koncernen äger och förvaltar sju fastigheter i centrala Stockholm varav en nyttjas för
egen verksamhet. I beståndet ingår också hotellfastigheten Örenäs Slott i Skåne.
LO äger via Täljö Utveckling nr 1 AB 40 procent av andelarna Österåkers Näs Fastighets HB.
Handelsbolaget har till uppgift att exploatera
området på fastigheterna Österåker Näs 7:1 och
7:4 i syfte att avyttra detaljplanelagd mark. Fastigheten Örenäs Slott hyrs av det helägda dotterföretaget Örenäs Slott Hotell och Konferens AB
som bedriver hotell- och konferensverksamhet.
Brunnsvik Förvaltning AB äger fastigheterna
Brunnsvik 1:68 och 3:27. Fastigheterna hyrs av
Föreningen Brunnsviks Folkhögskola. LO äger
därutöver en mindre fastighet i Bryssel. Vidare
äger LO 51 procent i Handelsbolaget Klockan
som äger och förvaltar en kontorsfastighet i
centrala Stockholm om 21 595 kvm BTA samt
75 procent av Handelsbolaget Strykjärnet i
Norrköping som äger och förvaltar fastigheten
Laxholmen 2 i Norrköping om 7 200 kvm BTA.
LOs dotterföretag Riva del Sole SpAs fastig-
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heter är bokförda till 79,8 mkr. Koncernmässiga
övervärden om 109,3 mkr tillkommer. Det ska
noteras att vid en försäljning utgår 49 procent
av värdet på Klockan 10 till minoriteten. Dessutom tillkommer förbättringsarbeten med 0,2
mkr i Örenäs Slott Hotell och Konferens AB.
LO koncernens fastighetsbestånd är bokfört
till 446,3 mkr (472,8 mkr). I det ligger också
bokfört värde på hotellfastigheterna i dotterföretaget Riva del Sole SpA. Taxeringsvärdet i
koncernen uppgår till 913 mkr (1 092 mkr).
Koncernens resultat av fastighetsförvaltningen exklusive fastigheter som ingår i den fackliga
verksamheten uppgick till 22,1 mkr (10,2 mkr).

Dotterföretagen
LO Mediakoncernen

Koncernen bedriver i huvudsak finans- och
fastighetsrörelse. Finansförvaltningen bedrivs
genom ägande av andelar i aktie- och räntefonder. Fastighetsrörelsen bedrivs i dotterföretaget
Spaden Fastighets AB.
Utöver finans- och fastighetsrörelse tillhandahåller koncernen genom dotterföretaget LO
Service Center AB administrativa tjänster till
företag och organisationer inom folkrörelsen.
LO köper ett flertal tjänster av bolaget bland
annat inom telefoni, lönehantering och reskontrahantering med mera. Bolaget har sitt säte i
Valdemarsviks Kommun.
Koncernens nettoomsättning uppgick till
26,4 (29,9 mkr) och årets resultat till 13,2 mkr
(50,3 mkr).
LO-TCO Rättsskydd AB

Bolaget ägs till största delen av LO och resterande del ägs av TCO. Bolaget tillhandahåller
juridisk service i huvudsak inom området arbetsrätt till LO och TCO med anslutna förbund.
Därigenom bereds närmare 3 miljoner medlemmar möjlighet till rättshjälp.
Bolagets nettoomsättning uppgick till 61,6
mkr (68,5 mkr). Årets resultat uppgick till – 0,3

LO koncernens fastighetsinnehav
Fastighet

Skolan 1
Skolan 2
Blåkulla 8
Blåkulla 9
Örenäs Slott
Brysselkontoret
Vingråen 30
Islandet 2
Klockan 10
Laxholmen 2
Brunnsvik 1:68
Brunnsvik 3:27
Österåker Näs 7:1*
Österåker Näs 7:4*
Hasseludden 1:79

Ägande

LO
LO
LO
LO
Örenäs Slott och
Egendom AB
LO
Spaden Fast AB
Spaden Fast AB
Klockan 51 %
Strykjärnet 75 %
Brunnsvik
Förvaltning AB
Brunnsvik Förvaltning
AB
Österåker Näs
Fastighets HB 40 %
Österåker Näs
Fastighets HB 40 %
LO

Summa

Kvadratmeter

Mark (ha)

Bokfört
värde

Taxeringsvärde

Kontor

Bostäder

Övrigt

5 120
2 607
··
··
··

··
··
339
298
··

··
1 400
20
39
8 118

··
··
··
··
··

59 649
29 115
1 729
1 415
11 602

109 000
81 000
7 312
5 992
18 167

··
1 269
931
17 575
··
··

··
937
1 252
··
··
··

··
··
··
2 782
7 200
12 489

··
··
··
··
··
··

6 931
12 211
6 875
87 152
31 947
8 054

··
48 200
62 400
581 000
0
0

··

··

··

0,6

297

0

··

··

··

155,0

333

8 889

··

236

4 732

9,2

8 940

25 756

··

··

··

1,0

0

0

27 502

3 062

36 780

165,8

266 250

947 716

* Fastighetsinnehaven i Österåker Näs 7:1 och 7:4 konsolideras inte i koncernredovisningen.

(1,7 mkr). Av bolagets nettoomsättning avser 1,1
procent LO (1,7 %).
LO-Tidningen AB

Tidningen riktar sig till förtroendevalda i den
fackliga rörelsen och utkom under året med 42
nummer med en genomsnittlig upplaga med
56 100 exemplar. Bolagets omsättning uppgick
till 32,0 mkr (32,4 mkr) och årets resultat till
– 0,1 mkr (– 0,1 mkr). Av bolaget totala intäkter
avser 94,2 procent (91,4 %) LO.

Klockan 10 i centrala Stockholm. LO äger 51
procent av bolaget och resterande del ägs av
Svenska Målareförbundet och GS-facket. Fastigheten har en total uthyrbar yta om 20 357
kvm. Vakansgraden i fastigheten är 5 procent
vid räkenskapsårets utgång. Hyresintäkterna
uppgick till 56,8 mkr (55,0 mkr) och årets resultat till 22,9 mkr (11,4 mkr).
Bolaget har ett helägt dotterföretag, Klockan
Garage AB, för att hantera uthyrning av garageplatser.

Klockan koncernen

Handelsbolaget Strykjärnet i Norrköping AB

Handelsbolaget äger och förvaltar fastigheten

Bolaget ägs till 75 procent av LO och resterande
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del ägs av KF. Bolaget äger och förvaltar fastigheten Laxholmen 2 (Strykjärnet) i Norrköping.
Fastigheten hyrs i sin helhet av Arbetets museum. Byggnaden är klassad som kulturbyggnad. Bolagets hyresintäkter uppgick till 0,9 mkr
(0,9 mkr) och årets resultat blev – 0,9 mkr (– 0,9
mkr).
AB Bantorget

Bolaget bedriver förvaltning av räntebärande
värdepapper. Bolagets omsättning uppgick till
0 mkr (0 mkr) och årets resultat blev 0,8 mkr
(0,8 mkr).
Riva del Sole SpA

LO äger 68 procent och resterande delar ägs
av bland annat KF och TCO. Bolaget äger och
driver två semesteranläggningar i Italien med
syfte att erbjuda arbetare och tjänstemän ett
semesteralternativ. Bolagets omsättning uppgick till 104,4 mkr (98,7 mkr) och årets resultat
blev 2,8 mkr (1,4 mkr).

kultur Sverige AB. Tillträde av aktierna sker i
mars månad 2012.
Örenäs Slott och Egendom AB

Bolaget äger fastigheten Örenäs Slott. Bolaget
upplåter fastigheten till Örenäs Slott Hotell och
Konferens AB i syfte att bedriva hotell- och
konferensverksamhet. Hyresintäkten för året
uppgick till 6,1 mkr och årets resultat blev 2,4
mkr.
Örenäs Slott Hotell och Konferens AB

Bolaget bedriver hotell- och konferensverksamhet i fastigheten Örenäs Slott. Bolagets omsättning uppgick till 47,6 mkr (39,7 mkr) och årets
resultat uppgick till 0,9 mkr (0,7 mkr).
Brunnsvik Förvaltning AB

Bolaget äger fastigheterna Brunnsvik 1:68, och
3:27. Fastigheten hyrs tillfullo av Brunnsviks
Folkhögskola. Bolagets omsättning uppgick till
2,6 mkr (4,1 mkr) och årets resultat till 0 mkr
(– 0,9 mkr).

Facket Medlemsförmåner AB (tidigare Users Award
AB)

KungsLagern Holding AB

Bolaget har under året ändrat sin verksamhet
från att främja forsknings- och utvecklingsprojekt för bättre IT-stöd i arbetslivet till att
samordna och utveckla förmånspaket som ska
följa av det fackliga medlemskapet. Bolaget har
under året genomfört en nyemission om 900
tkr i syfte att bredda ägarkretsen i bolaget till
att omfatta LOs medlemsförbund.
Bolagets omsättning uppgick till 1,4 mkr (2,9
mkr) och årets resultat blev – 0,6 mkr (0 mkr).
Av bolagets omsättning om 1,4 mkr är 1,3 mkr
bidrag från Vinnova.

LO äger 70 procent och resterande delar ägs
av GS-facket och Svenska Målareförbundet.
Bolaget har under året ingått avtal om förvärv
av aktierna i Lagern 11 AB. Bolaget tillträdde
aktierna under januari månad 2012. Lagern 11
AB äger och förvaltar fastigheterna Lagern 11,
14 och 15 i Stockholms Kommun.

Täljö Utvecklings AB nr 1

Bolaget syftar till att äga och förvalta andelar
i bolag som bedriver markutveckling. Bolaget
äger 40 procent av andelarna i Österåkers Näs
Fastighets Handelsbolag. Bolaget ingick avtal
om att förvärva 40 procent av aktierna i Bygg-
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LO koncernens resultaträkning (tkr)

Verksamhetens intäkter
Förbundsavgifter
Övriga intäkter
Förändring av lager av pågående arbeten för annans räkning
Verksamhetens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Handelsvaror
Externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar

Återföring av omstruktureringsreserv
Verksamhetens resultat
Resultat från finansiella investeringar
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

2011-12-31–
2011-12-31

2010-01-01–
2010-12-31

229 759
532 822
– 6 248
756 333

230 844
544 359
2 293
777 496

– 29 809
– 3 404
– 458 010
– 258 094
– 38 202
– 787 519

– 26 251
– 3 511
– 511 680
– 265 779
– 34 593
– 841 814

27

0

20 324

2

– 31 186

– 43 994

8
9

237 420
74 412
– 1 486
310 346

34 877
35 468
– 1 725
68 620

279 160

24 626

– 30 566
– 11 890
236 704

– 22 792
– 6 044
– 4 210

2

5, 6
3, 4
12, 13

Resultat efter finansiella poster
Skatt
Minoritetens andel i årets resultat
Årets resultat

11
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Tillgångar
2011-12-31

2010-12-31

12
13
14

446 309
54 332
5 653
506 294

472 845
58 803
7 866
539 514

17
18
19

7 677
197 274
27 069
232 020
738 314

6 719
197 275
48 299
252 293
791 807

1 229
527
23 041
24 797

1 277
821
29 309
31 407

22 639
22 941
266 574
47 565
359 719

24 101
26 493
9 738
41 424
101 756

1 448 927

1 478 586

226 732
2 060 175
2 798 489

178 632
1 790 381
2 582 188

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier
Pågående nyanläggningar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter
Färdiga varor och handelsvaror
Pågående arbeten för annans räkning

20

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

21

Kortfristiga placeringar

22

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
LO koncernens balansräkning (tkr)
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Tillgångar
2011-12-31

2010-12-31

1 387 103

1 386 869

708 106
40 124
236 704
2 372 037

723 155
30 493
– 4 210
2 136 307

79 333

73 017

63 035
43 816
11 076
117 927

64 120
43 361
11 868
119 349

29 772
9 400
9 000
48 172

37 541
2 558
13 900
53 999

4 266
256
88 452
898
22 423
64 725
181 020

4 291
490
104 016
0
15 289
75 430
199 516

2 798 489

2 582 188

105 865
22 655

124 634
16 894

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Bundna reserver
Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Ändamålsbestämda medel
Årets resultat
Summa eget kapital

23

24

Minoritetsintressen
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Avsättningar för uppskjuten skatt
Övriga avsättningar
Summa avsättningar

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit
Skulder till kreditinstitut
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Andelar i handelsbolag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

26
29
27, 28

30, 31

17
32

Summa eget kapital och skulder

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

33
34
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LO/koncernen kassaflödesanalys (tkr)

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Inbetalningar
Utbetalningar
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före betalda räntor och inkomstskatter
Erhållen ränta
Erhållna utdelningar
Erlagd ränta
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Sålda materiella anläggningstillgångar
Investeringar i intressebolag
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar
Avyttring/amorteringar av övriga finansiella anläggningstillgångar
Ökning/minskning av kortfristiga finansiella placeringar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Upptagna lån
Ökning/minskning av kortfristiga finansiella skulder
Utdelning/tillskott till/från minoritet
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Värdereglering kortfristiga placeringar
Likvida medel vid årets slut
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2011-01-01–
2011-12-31

2010-01-01–
2010-12-31

733 458
– 757 671

858 331
– 817 162

– 24 213
12 245
72 053
– 1 486
– 24 817
33 782

41 169
5 986
90 911
– 1 725
– 26 775
109 566

– 25 888
0
– 15
– 3 241
741
18 764
– 9 639

– 67 582
0
0
– 24 158
1 668
– 19 950
– 110 022

0
– 25
– 5 583
– 5 608

14 661
1 975
– 5 880
10 756

18 535
1 657 218
– 94
1 675 659

10 300
1 646 918
0
1 657 218

LO/moderföretagets resultaträkning (tkr)

Fackliga verksamhetens intäkter och kostnader
Förbundsavgifter
Bidrag
Övriga intäkter
Summa fackliga verksamhetens intäkter
Avgifter och anslag till andra organisationer
Externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar enligt plan
Summa fackliga verksamhetens kostnader
Återföring av omstruktureringsreserv

2011-01-01–
2011-12-31

2010-01-01–
2010-12-31

229 759
196 703
23 036
449 498

230 844
193 189
30 191
454 224

35

– 29 125
– 347 551
– 123 390
– 6 066
– 506 132

– 33 830
– 367 419
– 131 663
– 5 567
– 538 479

27

0

20 324

– 56 634

– 63 931

8 232
0
– 8 302
– 1 693
0
– 3 167
– 4 930

26 951
1 120
– 17 475
– 1 873
– 7 618
– 4 238
– 3 133

7

10 897

5 164

8

219 635
1 036
30 513
– 25
262 056

– 347
247
– 18 815
0
– 18
– 13 769

200 492

– 80 833

44 360
– 24 926
219 926

44 031
– 19 916
– 56 718

35

5, 6
3, 4

Fackliga verksamhetens resultat

Resultat från fastighetsförvaltningen
Hyresintäkter
Övrig omsättning
Externa kostnader
Personalkostnader
Resultat från fastighetsförsäljning
Avskrivningar enl plan
Resultat från fastighetsförvaltning

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
Ränteintäkter från koncernföretag
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Värdereglering kortfristiga placeringar
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat från finansiella investeringar

5, 6
3, 4

9

Resultat efter finansiella poster
Dispositioner
Skatt
Årets resultat

10
11
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LO/moderföretagets balansräkning (tkr)
2011-12-31

2010-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier
Pågående nyanläggningar

12
13
14

98 838
11 123
0
109 961

103 844
12 311
50
116 205

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Andelar i intresseföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar

15
16
17
18
19

563 408
27 088
7 557
89 260
23 666
710 979
820 940

556 963
50 777
6 080
89 260
24 137
727 217
843 422

4 196
6 419
22 374
230 304
40 307
303 600

7 893
3 839
25 452
5 296
34 373
76 853

558 525

600 566

136 733
998 858
1 819 798

67 769
745 188
1 588 610

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

21

Kortfristiga placeringar

22

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
LO/moderföretagets balansräkning (tkr)
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LO/moderföretagets balansräkning (tkr)
2011-12-31

2010-12-31

1 193 081

1 193 081

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital

23

Ändamålsbestämda medel
Balanserat kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

24

40 124
– 63 199
219 926
1 389 932

30 493
3 150
– 56 718
1 170 006

Obeskattade reserver

25

163 886

162 101

26, 27

68 609
68 609

70 532
70 532

71 183
82 538
5 347
38 303
197 371

87 284
42 382
6 697
49 608
185 971

1 819 798

1 588 610

··
47 184

··
40 744

Avsättningar
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

32

Summa eget kapital och skulder

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

33
34
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LO/moderföretagets kassaflödesanalys (tkr)

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Inbetalningar
Utbetalningar
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före betalda räntor och inkomstskatter
Erhållen ränta
Erhållna utdelningar
Erlagd ränta
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Sålda immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar
Avyttring/amorteringar av övriga finansiella anläggningstillgångar
Ökning/minskning av kortfristiga finansiella placeringar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Erhållna koncernbidrag
Lämnmade koncernbidrag
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Värdereglering kortfristiga placeringar
Likvida medel vid årets slut
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2011-01-01–
2011-12-31

2010-01-01–
2010-12-31

229 391
– 491 147

538 356
– 589 434

– 261 756
10 386
18 439
– 25
– 21 848
– 254 804

– 51 078
4 300
20 269
– 18
– 22 360
– 48 887

0
– 3 023
– 1 615
228 074
12 146
235 582

24 525
– 20 104
– 37 427
10 859
– 32 494
– 54 641

51 078
– 4 933
46 145

41 049
– 5 970
35 079

26 923
668 335

– 68 449
736 784
0
668 335

695 258

Noter (tilläggsupplysningar)
Not 1

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd. Tillämpade redovisnings- och
värderingsprinciper överensstämmer med föregående år. Principerna avser både koncernen
och moderbolaget ifall inget annat anges.
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 innebär 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 minoritetens 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 procent
av rösterna för samtliga andelar. Andelar i intresseföretag redovisas enligt den så kallade an-

skaffningsvärdemetoden i både moderbolaget
och koncernen.
Intäkter

Moderorganisationens intäkter redovisas till det
verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas. Medlemsavgifter redovisas enligt bokföringsmässiga grunder vilket innebär
att intäkten beräknas som ett årsgenomsnitt av
varje medlemsförbunds antal medlemmar. Erhållna anslag intäktsförs i takt med förbrukning. LOs dotterföretag redovisar intäkter från
den verksamhet de bedriver i enlighet med
bokföringsmässiga principer. I koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning.
Kostnader

För kostnader gäller detsamma det vill säga
som kostnad redovisas endast det som utgetts
för egen räkning.
Inkomstskatt

LO är inte skattskyldig för den fackliga verksamheten, däremot för den näringsverksamhet
LO bedriver genom sin fastighets- och kapitalförvaltning.
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt
som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt
år, justeringar avseende tidigare års skatt.
Värdering av skatteskulder och fordringar sker
till nominella belopp och görs enligt de skatteregler som är beslutade eller som är aviserade
och med stor säkerhet kommer att fastställas.
Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde minskat med avskrivningar.
Utgifter för tillgångars prestanda utöver ursprunglig nivå ökar tillgångens värde. Utgifter
för reparation och underhåll redovisas som
kostnader. Linjär avskrivningsmetod används
för samtliga typer av materiella tillgångar. Avskrivning har skett med följande:
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Byggnader
Inventarier

Koncernen

LO

10–50 år
3–10 år

50 år
3–10 år

Utländsk valuta

Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.

Finansiella anläggningstillgångar

Eget kapital

Finansiella anläggningstillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell tillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet
skrivs tillgången ned till detta lägre värde om
det kan antas att värdenedgången är bestående.
Såväl nedskrivning som återföring av nedskrivning redovisas i resultaträkningen.

Det egna kapitalet är från och med 2000 fördelat på bundet och fritt eget kapital. Det
bundna egna kapitalet har beräknats till kapitalbehållning 31 december 1999 uppräknat
med konsumentprisindex. Av det fria egna kapitalet avsätts årligen medel till vissa bestämda
ändamål såsom kongress, solidaritetsarbete och
opinionsbildning.

Kortfristiga placeringar

Pensionsförpliktelser

Värdepappersfonder redovisas som kortfristiga
placeringar och är värderade enligt portföljsyn
till det lägsta av totala anskaffningsvärdet och
totala marknadsvärdet vilket innebär att orealiserade förluster avräknas mot orealiserade vinster inom respektive portfölj.
Räntebärande värdepapper, certifikat och
bankdepositioner förvärvade i syfte att innehas
till inlösningstidpunkten värderas vid förvärvet
till anskaffningsvärde. Skillnaden mellan anskaffningsvärde och inlösenvärde periodiseras
så att räntan under innehavstiden är konstant.
Övriga obligationer värderas till anskaffningsvärde. Alla transaktioner med värdepapper redovisas på affärsdagen.

LOs pensionssystem är förmånsbestämt och
regleras enligt kollektivavtal. LO är skyldig
att löpande avsätta medel till pensionsstiftelse.
Dessa betalningar redovisas i resultaträkningen
som personalkostnad. Åtaganden som inte är
avsatta i pensionsstiftelse redovisas som en avsättning i balansräkningen.
Övriga avsättningar och omstruktureringsreserv

Avsättningar redovisas när koncernen har en
legal eller informell förpliktelse och beloppen
har kunnat beräknas på ett tillförlitligt sätt. Avsättning till omstruktureringsreserv görs när en
detaljerad plan för åtgärden finns.
Leasingavtal

Varulager

Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen.

Samtliga leasingavtal redovisas som operationell leasing.
Kassaflödesanalys

Pågående arbeten för annans räkning

Pågående arbete för annans räkning avseende
juridiska tjänster har upptagits till direkta löner
inklusive lönebikostnader jämte visst pålägg för
indirekta kostnader.
Fordringar

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.
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Kassaflödesanalysen upprättas enligt direkt metod, dvs den utgår från verksamhetens resultat.
Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom
kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga
placeringar som handlas på en öppen marknad
till kända belopp.

Not 2 Verksamhetens intäkter och verksamhetens resultat fördelat på rörelsegrenar
Verksamhetens intäkter fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande

Facklig verksamhet
Fastigheter
Konferens och rekreationsanläggningar
Juridisk verksamhet
Övrig verksamhet
Summa

Koncernen
2011

2010

451 368
77 841
152 074
60 898
14 152
756 333

456 981
93 220
138 426
67 315
21 554
777 496

Verksamhetens resultat fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande:
Koncernen
Facklig verksamhet
Fastigheter
Konferens och rekreations anläggningar
Juridisk verksamhet
Övrig verksamhet
Summa

2011

2010

– 56 918
22 131
4 912
– 863
– 448
– 31 186

– 64 717
10 176
5 686
3 388
1 473
– 43 994
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Not 3 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2011

LO
Dotterbolag
Koncernen

Övriga personalkostnader LO
Upplösning av reserv för omstrukturering
Övriga personalkostnader dotterföretag

Summa personalkostnader LO
Summa personalkostnader koncernen

2010

Löner och andra Sociala kostnader
ersättningar (varav avsättn till
pensionsstiftelse)
70 059
51 008
(18 994)
87 574
41 240
(12 371)
157 633
92 248
(31 365)

Löner och andra Sociala kostnader
ersättningar (varav avsättn till
pensionsstiftelse)
75 340
62 790
(32 580)
86 354
43 047
(13 258)
161 694
105 837
(45 838)

2011
4 752
– 736
4 197
8 213

2010
5 665
– 10 259
2 842
– 1 752

125 083
258 094

133 536
265 779

LOs pensionssystem är förmånsbestämt och reglerat enligt kollektivavtal. LO är skyldig att löpande avsätta medel till
pensionsstiftelse. Detta innebär att stiftelsen från tid till annan ska innehålla tillgångar motsvarande den beräknade
utfästelsen för såväl aktiva, pensionerade samt fribrev. Av LOs avsättningar till pensionsstiftelse 2011 om 19,0 mkr (32,6)
avser 22,9 mkr (46,3) pensionskostnader och – 3,9 mkr (– 13,7) finansiella poster beroende på stiftelsens avkastning. Från
och med 091001 har ett premiebestämt pensionsavtal införts för nyanställda ombudsmän. Tjänstemän inom LO omfattas från
120101 av ett premiebaserat pensionsavtal.
Av LOs avsättningar till pensionsstiftelse avser 984 tkr (2 274 tkr) gruppen styrelse och ledning. För dotterbolagen är
avsättningar och andra pensionskostnader 1 119 tkr (1 077 tkr).
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Löner och andra ersättningar fördelade per befattningshavare och land
2011
LO*
Wanja Lundby-Wedin, ordförande
Ulla Lindqvist, vice ordförande
Per Bard, vice ordförande/
avtalssekreterare
Kjell Ahlberg, kanslichef

Dotterbolag Sverige
Dotterbolag utomlands:
Italien
Koncernen totalt
*

Övriga
anställda

767
680
679

2010
LO*

Övriga
anställda

758
669
673

1 057
3 183

66 876

Styrelse
och VD
5 360

varav
styrelse
223

2 438
10 981

199
422

66 876

1 043
3 143

67 804

Styrelse
och VD
3 772

varav
styrelse
182

55 889

1 215
8 130

194
376

25 305
148 998

avser lön till LOs kongressvalda ledning och kanslichef. Från och med kongressen 2008 utgår inget arvode till styrelsen.

Rätt till trygghetsersättning finns för LOs kongressvalda
ledning. Funktionär som inte blir omvald för ny period
eller avgår under mandatperioden kan efter beslut av
LOs styrelse få trygghetsersättning. Trygghetsersättning
utgår med 78 procent på den pensionsgrundande lön som
funktionären hade vid avgången och uppräknas årligen
med inkomstbasbeloppet. Trygghetsersättning utgår för
funktionär som vid avgången har mer än tio år kvar till
ordinarie pensionsålder under en tid av två år, mindre än tio
år men mer än fem år kvar till ordinarie pensionsålder under
en tid av tre år och för funktionär med mindre än fem år kvar
till ordinarie pensionsålder under tiden fram till pension.
Funktionär som uppbär trygghetsersättning är skyldig att
stå till organisationens förfogande för lämpliga uppdrag
under den tid och med den sysselsättningsgrad som

motsvarar den utgående trygghetsersättningens storlek.
Trygghetsersättningen ska samordnas med annan inkomst
som för varje kalenderår överstiger två gånger det vid årets
början gällande inkomstbasbeloppet.
LOs ordförande och de två vice ordförandenas pension
utgår enligt funktionärsavtalet med 78 procent av
pensionsgrundande lön mellan 60–65 års ålder. Från 65 års
ålder utgår pension motsvarande 10 procent på lönedelar
upp till 7,5 inkomstbasbelopp och på lönedelar över 7,5
inkomstbasbelopp utgår 78 procent.
Avgångsersättning till dotterbolagens verkställande
direktörer utgår för LO-TCO Rättsskydd AB med 24
månadslöner, för LO-Tidningen AB med 12 månadslöner,
reducerat med eventuella ersättningar vid nytt arbete, samt
Riva del Sole SpA med 24 månadslöner.
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Not 4 Medelantal anställda
2011
Antal anställda

Varav kvinnor

2010
Antal anställda

Varav kvinnor

143

51 %

142

53 %

Sverige
Italien
Totalt i dotterbolag

177
115
292

51 %
54 %
52 %

146
124
270

64 %
52 %
61 %

Koncernen totalt

435

52 %

412

58 %

2011

Koncernen
2010

2011

LO
2010

Total sjukfrånvaro i förhållande till total
ordinarie arbetstid
Varav långtidssjukfrånvaro

2,5
11,1

3,0
4,1

1,8
32,1

1,8
10,8

Total sjukfrånvaro i förhållande till total
ordinarie arbetstid
Män
Kvinnor

0,8
2,4

1,2
3,9

1,9
3,0

0,5
3,2

Moderbolaget
Dotterbolag

Sjukfrånvaro
Företagets sjukfrånvaro 2011 enligt följande: (samtliga värden i %)

Anställda i åldersgruppen:
29 år eller yngre
30–49 år
50 år eller äldre
*

Män
2011

2010

Kvinnor
2011

2010

Män
2011

2010

Kvinnor
2011

2010

0,0
0,3
1,1

0,5
0,6
2,2

0,2
1,0
1,3

0,5
1,5
2,9

*
0,7
1,1

*
0,5
0,3

*
3,9
2,6

*
1,7
4,4

Redovisas inte på grund av undantagsregeln i lagstiftningen som säger att uppgiften inte ska lämnas om antalet anställda i gruppen är högst tio
eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ.

Könsfördelning ledande befattningshavare
Styrelseledamöter
Organisationens ledning
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Koncernen
Män

Kvinnor

LO
Män

Kvinnor

56
9

18
4

7
2

4
2

Not 5 Ersättning till revisorerna
Koncernen
2011

2010

LO
2011

2010

2 395
101
2 496

2 336
100
2 436

1 373
101
1 474

1 234
100
1 334

1 759
4 255

449
2 885

1 736
3 210

409
1 743

Revisionsuppdrag
PwC
Övriga revisorer

Andra uppdrag än revisionsuppdraget
PwC övriga uppdrag
Summa

Not 6 Operationella leasingavtal
Under året betalda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal uppgår i koncernen till 6 753 tkr
(6 683 tkr) och i LO till 622 tkr (441 tkr).
Nominella värdet av avtalade framtida leasingavgifter, avseende avtal (inklusive lokalhyresavtal) där
återstående löptid överstiger ett år, fördelar sig enligt följande:
LO
Förfaller till betalning 2012
Förfaller till betalning 2013
Förfaller till betalning 2014
Förfaller till betalning 2015 eller senare
Summa

6 239
5 653
5 642
5 628
23 162

622
589
589
589
2 389

Not 7 Resultat från andelar i koncernföretag

Resultatandel i handelsbolag
Summa

LO
2011

2010

10 897
10 897

5 164
5 164

Not 8 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

Utdelningar
Realisationsresultat vid försäljningar
Resultat från andelar i intresseföretag
Räntor
Kursdifferenser
Återlagda nedskrivning
Summa

Koncernen
2011

2010

LO
2011

2010

20 934
208 359
– 1 417
7 614
– 126
2 056
237 420

37 706
0
– 776
1 036
– 3 089
0
34 877

1 800
208 291
0
7 614
– 126
2 056
219 635

1 706
0
0
1 036
– 3 089
0
– 347
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Not 9 Övriga ränteintäkter och resultatposter

Utdelningar
Räntor
Realisationsresultat vid försäljningar
Värdereglering
Summa

Koncernen
2011

2010

LO
2011

2010

51 119
4 623
18 764
– 94
74 412

53 205
2 213
– 19 950
0
35 468

16 639
1 728
12 146
0
30 513

13 399
280
– 32 494
0
– 18 815

Not 10 Dispositioner
Skattemässiga dispositioner

2011

2010

– 1 785
– 1 785

8 952
8 952

Koncernbidrag
Summa

46 145
46 145

35 079
35 079

Total summa

44 360

44 031

Förändring av periodiseringsfond
Summa
Övriga dispositioner

Not 11 Skatt

Inkomstskatt
Justering av tidigare års inkomstskatt

Koncernen
2011

2010

LO
2011

2010

– 30 250
139

– 25 030
312

– 25 061
135

– 20 556
640

I inkomstskatten för 2011 ingår skatt för beräknad ränta på periodiseringsfonder med 864 (1 035) tkr för LO.
Uppskjuten skatt
Avsättning till /upplösning från obeskattade
reserver
Summa inkomstskatt

– 455

1 926

0

0

– 30 566

– 22 792

– 24 926

– 19 916

Summa

– 30 566

– 22 792

– 24 926

– 19 916

78 | LOs verksamhetsberättelse 2011

Not 12 Byggnader och mark
Koncernen
2011

2010

LO
2011

2010

649 729
16 047
– 23 452
– 43
– 548
641 733

606 470
48 069
– 783
0
– 4 027
649 729

154 065
0
0
– 43
0
154 022

245 333
4 329
– 95 597
0
0
154 065

– 243 669
5 817
– 21 128
43
– 335
– 259 272

– 221 523
486
– 18 222
– 253
– 4 157
– 243 669

– 50 221
0
– 5 006
43
0
– 55 184

– 62 277
18 015
– 5 959
0
0
– 50 221

Ingående uppskrivningar
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp
Utgående ackumulerade uppskrivningar

112 224
– 2 937
109 287

115 161
– 2 937
112 224

0
0
0

0
0
0

Ingående nedskrivningar
Försäljning
Utgående ackumulerade nedskrivningar

– 45 439
0
– 45 439

– 45 439
0
– 45 439

0
0
0

– 45 439
45 439
0

Planenligt restvärde

446 309

472 845

98 838

103 844

Varav bokfört värde fastigheter i Sverige
varav mark
varav byggnad

359 585
4 965
354 620

389 724
10 793
378 931

91 907
1 740
90 167

96 662
1 740
94 922

Taxeringsvärden fastigheter i Sverige

913 071

1 060 071

203 304

203 304

Ingående anskaffningsvärde
Aktivering av ombyggnationer
Försäljning
Omklassificering
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljning
Årets avskrivningar
Omklassificering
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade avskrivningar
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Not 13 Inventarier

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljning och utrangeringar
Omklassificering
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljning och utrangeringar
Årets avskrivningar
Omklassificering
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde

Koncernen
2011

2010

LO
2011

2010

177 728
6 013
– 6 097
0
1 400
179 044

167 466
25 765
– 10 854
– 391
– 4 258
177 728

35 743
3 023
– 5 672
0
0
33 094

40 152
5 277
– 9 686
0
.0
35 743

– 118 925
6 661
– 14 134
0
1 686
– 124 712

– 115 124
8 714
– 13 434
323
596
– 118 925

– 23 432
5 667
– 4 206
0
0
– 21 971

– 26 868
7 282
– 3 846
0
.0
– 23 432

54 332

58 803

11 123

12 311

Not 14 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

Ingående balans
Under året nedlagda kostnader
Försäljning
Under året genomförda omfördelningar
Utgående balans

Koncernen
2011

2010

LO
2011

2010

7 866
4 847
– 214
– 6 846
5 653

13 797
16 053
0
– 21 984
7 866

50
0
0
– 50
0

526
10 498
0
– 10 974
50

Not 15 Andelar i koncernföretag
LO
2011

2010

Ingående anskaffningsvärde
Förvärv
Avyttring
Resultat från handelsbolag
Summa

167 320
1 600
– 241
5 086
173 765

167 936
340
0
– 956
167 320

Ingående uppskrivningar
Utgående ackumulerade uppskrivningar

396 366
396 366

396 366
396 366

Ingående nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

– 6 723
– 6 723

– 6 723
– 6 723
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Koncernen

Org nr

Säte

Kapitalandel

556152-4595
556737-3195
556716-7167
556057-7388
556225-1230
556638-0464
556036-4613
556616-9404
556736-9854
556798-5857
556875-2694
556150-9257
916694-5544
916501-8079
556640-8620
67520536

Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Valdemarsvik
Stockholm
Stockholm
Landskrona
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Norrköping
Stockholm
Stockholm
Italien

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
70 %
90 %
75 %
51 %
100 %
68 %

Röstandel

Antal andelar
aktier

Bokfört värde
2011

2010

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
70 %
90 %
75 %
51 %
68 %

210 000
1 000
250 000
5 000
1 000
100
1 000
100 000
700 000
63 000
75
51
1

50 200
5 800
373 000
1 001
1 000
1 681
1 300
100
700
9 476
2 786
113 137
3 227
563 408

50 200
5 800
373 000
1 001
100
1 681
1 300
100
0
9 476
3 456
107 380
3 227
556 721

AB Bantorget
Brunnsvik Förvaltning AB
Täljö Utveckling nr 1 AB
LO Media AB
Spaden Fastighets AB
LO Service Center AB
LO Tidningen AB
Facket Medlemsförmåner i Sverige AB
Örenäs Slott & Konferens AB
Örenäs Slott och Egendom AB
Kungslagern Holding AB
LO-TCO Rättsskydd AB
Strykjärnet i Norrköping HB
HB Klockan
Klockans Garage AB
Riva del Sole (spa)
LO
AB Bantorget
Brunnsvik Förvaltning AB
LO Media AB
LO Tidningen AB
Facket Medlemsförmåner i Sverige AB
Täljö Utvecklings nr 1 AB
Örenäs Slott & Konferens AB
Örenäs Slott och Egendom AB
Kungslagern Holding AB
LO-TCO Rättsskydd AB
Strykjärnet i Norrköping HB
HB Klockan
Riva del Sole (SpA)
Summa
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Not 16 Fordringar hos koncernföretag
LO
2011

2010

Ingående nominellt värde
Tillkommande fordringar
Amorterat
Utgående ackumulertat nominellt värde

67 566
0
– 24 283
43 283

38 088
36 937
– 7 459
67 566

Ingående nedskrivningar
Återlagda nedskrivningar under året
Utgående ackumulerade nedskrivningar

– 16 789
594
– 16 195

– 16 789
0
– 16 789

27 088

50 777

Utgående restvärde enligt plan

Not 17 Andelar i intresseföretag
Koncernen
2011

2010

LO
2011

2010

Ingående anskaffningsvärde
Förvärv
Resultat från handelsbolag
Utgående ackumulerat nominellt värde

8 181
15
– 1 417
6 779

8 957
0
– 776
8 181

7 542
15
0
7 557

7 542
0
0
7 542

Ingående nedskrivningar
Återförd nedskrivning
Utgående ackumulerade nedskrivningar

– 1 462
1 462
0

– 1 462
0
– 1 462

– 1 462
1 462
0

– 1 462
0
– 1 462

6 779

6 719

7 557

6 080

Utgående restvärde enligt plan
Koncernen och LO
Fairtrade Sverige AB
Folkets Hus i Stockholm AB
Österåkers Näs Fastighets HB
Täljö Utveckling nr 4 AB

LO
Fairtrade Sverige AB
Folkets Hus i Stockholm AB

Koncernen
Fairtrade Sverige AB
Folkets Hus i Stockholm AB
Österåkers Näs Fastighets HB
Täljö Utveckling nr 4 AB
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Org nr

Säte

andel

556554-0415
556050-3103
969723-2107
556750-5069

Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm

50,0 %
32,1 %
39,6 %
40,0 %

Antal andelar
aktier
2 000
77 161

Bokfört värde
2011

2010

1 575
5 982
7 557

1 575
4 505
6 080

Andel i eget
kapital
6 160
54 106

Röstandel

Andel i eget
kapital

Röstandel

Antal andelar
aktier

Bokfört värde
2011

2010

54 106
– 1 434
1 030

32,1 %
39,6 %
40,0 %

77 161
400
400

5 982
– 898
120
6 779

4 505
519
120
6 719

50,0 %
32,1 %

Not 18 Andra långfristiga värdepappersinnehav (verksamhetsbetingade innehav)
Anläggningstillgångar

Koncernen
2011

2010

LO
2011

2010

206 831
0
0
–1
206 830

206 787
44
0
0
206 831

98 816
0
0
0
98 816

98 772
44
0
0
98 816

Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivning
Utgående ackumulerade nedskrivningar

– 9 556
0
– 9 556

– 9 512
– 44
– 9 556

– 9 556
0
– 9 556

– 9 512
– 44
– 9 556

Utgående restvärde enligt plan

197 274

197 275

89 260

89 260

Antal

Kvotvärde

Bokfört värde
2011

2010

500
5
350
150
8
19 750
10
100
62
45
1 234
2 063

50
500
3 500
1 500
1
3 950
1
10
62
88 211
0
1 031

0
0
0
0
0
0
0
0
18
88 211
0
1 031
89 260

0
0
0
0
0
0
0
0
18
88 211
0
1 031
89 260

7 200

7 200

2011

Koncernen
2010

2011

LO
2010

48 299
3 241
– 24 000
– 471
27 069

29 674
24 114
0
– 5 489
48 299

24 137
0
0
– 471
23 666

29 520
106
0
– 5 489
24 137

Ingående anskaffningsvärde
Förvärv
Avyttring
Omräkningsdifferens
Utgående anskaffningsvärde

2011
Fora AB
AFA Livförsäkringsaktiebolag
AMF Pensionsförsäkringsaktiebolag
AFA Sjukförsäkringsaktiebolag
Boo Elverk
Bilda Förlag
FFI BFR 10 000
Gershedens Folkets Hus stödförening
LO Data AB
LOs Försäkringshandelsbolag
Maison Syndicale
Riksbyggen
Summa
Dotterbolagens innehav
Aftonbladet Hierta AB
Övrigt
Summa koncernen

108 000
14
197 274

Not 19 Andra långfristiga fordringar

Ingående nominellt värde
Tillkommande fordringar
Omkalssificeringar
Amorteringar, avgående fordringar
Utgående ackumulerat värde
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Not 20 Pågående arbeten för annans räkning
Inkomster och utgifter från uppdrag på löpande räkning resultatredovisas i den takt uppdraget utförs och faktureras.
Ofakturerat arbete vid årets slut värderas till aktuellt försäljningspris. Posten avser i sin helhet arbetsrättsliga tjänster.

Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda hyror
Upplupna ränteintäkter
Upplupna anslag
Förutbetalda pensionspremier
Övriga poster
Summa

Koncernen
2011

2010

LO
2011

2010

4 726
823
197
20 024
21 795
47 565

4 000
831
4 401
2 158
30 034
41 424

0
823
197
20 024
19 263
40 307

0
831
4 401
2 158
26 983
34 373

Koncernen
Marknadsvärde

Bokfört värde

LO
Marknadsvärde

Bokfört värde

1 335 781
137 141
1 472 922

1 323 900
125 027
1 448 927

443 983
137 141
581 124

433 498
125 027
558 525

1 555 849
79 307
1 635 156

1 403 586
75 000
1 478 586

615 075
79 307
694 382

525 566
75 000
600 566

Not 22 Kortfristiga placeringar
2011
Värdepappersfonder
Fastighetsfond

2010
Värdepappersfonder
Fastighetsfond
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Not 23 Eget kapital

Kapitalbehållning vid årets ingång
Omräkningsdifferenser
Årets resultat
Kapitalbehållning vid årets utgång

Koncernen
2011

2010

LO
2011

2010

2 136 307
– 974
236 704
2 372 037

2 147 934
– 7 417
– 4 210
2 136 307

1 170 006
0
219 926
1 389 932

1 226 724
0
– 56 718
1 170 006

Ändamålsbestämda medel
30 493

Balanserat fritt
eget kapital
3 150
– 56 718

Årets resultat

Totalt

– 56 718
56 718

12 000
– 2 369

– 12 000
2 369

40 124

– 63 199

1 170 006
0
0
0
0
0
219 926
1 389 932

Förändring av LOs egna kapital:

Belopp vid årets ingång
Disposition av f g års resultat
Förskjutning mellan fritt och
bundet kapital
Reserverat
Utnyttjat
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Bundet eget
kapital
1 193 081

1 193 081

219 926
219 926

Enligt kongressbeslut 2008 ska LOs bundna egna kapital motsvara det belopp som fanns i räkenskaperna vid utgången av
1999 och värdesäkras genom att, genomsnittligt över kongressperioden, det ska finns tillgångar vars marknadsvärde minst är
lika stort som det bundna egna kapitalet ökat med konsumentprisindex från basår 2000. LO tillämpar lägsta värdets princip
varför bokfört värde alltid är det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde.
Förändring av totalt eget kapital i koncernen
Bundet
Ändamålseget kapital bestämda medel
Belopp vid
årets ingång
1 386 869
30 493
Disposition av
f g års vinst
Förändring av ändamålsbestämda medel
9 631
Omräkningsdifferens
Förskjutning mellan bundet
och fritt eget kapital
Årets resultat
234
Belopp vid årets utgång
1 387 103
40 124

Balanserad
vinst

Årets
resultat

Totalt

723 155

– 4 210

2 136 307

– 4 210
– 9 631
– 974

4 210

– 234
708 106

236 704
236 704

0
0
– 974
0
0
236 704
2 372 037

Koncernen
2011

2010

LO
2011

2010

20 686
14 438
5 000
40 124

16 332
14 161
0
30 493

20 686
14 438
5 000
40 124

16 332
14 161
0
30 493

Not 24 Ändamålsbestämda medel

Reserverade medel för kongress
Reserverade medel för solidaritetsarbete
Övriga reserverade medel
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Not 25 Obeskattade reserver

Periodiseringsfond

LO
2011

2010

163 886
163 886

162 101
162 101

Not 26 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser
Pensionsåtaganden som inte täcks genom realstiftelse
Belopp vid årets ingång
Under året avsatt
Upplösning
Valutakursdifferens
Belopp vid årets utgång

Koncernen
2011

2010

LO
2011

2010

64 120
4 269
– 6 096
742
63 035

61 520
9 194
– 6 096
– 498
64 120

58 971
4 143
– 5 330
0
57 784

55 965
9 102
– 6 096
0
58 971

2011

Koncernen
2010

2011

LO
2010

11 561
0
– 736
10 825

44 131
– 20 324
– 12 246
11 561

11 561
0
– 736
10 825

44 131
– 20 324
– 12 246
11 561

Not 27 Avsättning till reserv för omstrukturering

Belopp vid årets ingång
Återföring
Kostnader
Belopp vid årets utgång

LOs styrelse fattade hösten 2007, beslut om vilka verksamheter som är prioriterade. Detta beslut innebär förutom att viss
verksamhet bortprioriteras också att ett 30-tal tjänster togs bort. LO arbetar sedan maj 2008 med ett omstruktureringsprogram som omfattar omställningsstöd, avgångsvederlag och stöd till kompetensutveckling. För att kunna hantera kostnaderna
i omstruktureringsprogrammet avsattes 100 mkr i omstruktureringsreserv.
Under åren 2008–2011 har 69 mkr utnyttjats varav 51 mkr för omstruktureringsprogrammet på LO kansliet. Resterande
18 mkr har utnyttjats för omstrukturering av Föreningen Brunnsviks Folkhögskola. Ett belopp om 20 mkr har återförts. LO
beräknas ha fortsatta åtaganden avseende omstrukturering.

Not 28 Övriga avsättningar

Belopp vid årets ingång
Årets förändring
Omräkningsdifferens
Belopp vid årets utgång
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Koncernen
2011

2010

307
– 56
0
251

185
150
– 28
307

Not 29 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 av uppskjuten skatt
på obeskattade reserver 43 816 (43 361).

Not 30 Långfristiga skulder
Nedan anges den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning mellan ett och fem år efter balansdagen.

Skulder till kreditinstitut
Utnyttjad checkräkningskredit
Övriga långfristiga skulder

Koncernen
2011

2010

LO
2011

2010

32 000
0
16 172
48 172

40 099
0
13 800
53 899

0
0
0
0

0
0
0
0

Not 31 Checkräkningskredit
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår i koncernen till 18 915 tkr (19 013 tkr).

Not 32 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Förskottsinbetalade hyror
Förutbetalda anslag
Förskottsinbetalda medlemsavgifter
Övriga poster

Koncernen
2011

2010

LO
2011

2010

14 321
11 416
12 424
5 517
1 361
19 686
64 725

14 813
10 876
11 281
6 141
2 500
29 819
75 430

9 375
5 838
1 596
5 517
1 361
14 616
38 303

10 028
6 492
4 254
6 141
2 500
20 193
49 608

Koncernen
2011

2010

LO
2011

2010

105 497
368
105 865

124 029
604
124 634

0
0
0

0
0
0

Not 33 Ställda säkerheter

För egna avsättningar och skulder
Fastighetsinteckningar
– Avseende skuld till kreditinstitut
– Maskiner som brukas enligt Leasingavtal
Summa ställda säkerheter
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Not 34 Ansvarsförbindelser
Koncernen
2011

2010

LO
2011

2010

22 655
22 655

16 894
16 894

47 184
16 894

40 744
40 744

Skulder i delägda handelsbolag
Summa ansvarsförbindelser

Not 35 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag.

Inköp från dotterbolag i förhållande till externa kostnader
Försäljning till dotterbolag i förhållande till verksamhetens intäkter

Stockholm den 12 mars 2012

Wanja Lundby-Wedin

Per Bardh

Ulla Lindqvist

Per-Olof Sjöö

Lars-Anders Häggström

Stefan Löfven

Ella Niia

Jan Rudén

Hans Tilly

Annelie Nordström

Lars Lindgren

88 | LOs verksamhetsberättelse 2011

LO
2011

2010

8,7 %
0,3 %

7,3 %
0,5 %

Revisionsberättelse
Till representantskapet i Landsorganisationen i Sverige, org.nr 802001-9769
Rapport om årsredovisningen

Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för Landsorganisationen i Sverige (LO) för år 2011.
Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och
för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta
en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorernas ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på
grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed
i Sverige. Det innebär att vi planerat och utfört revisionen för att med rimlig
säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte
innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om
belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta
för hur föreningen upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för
att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ända
målsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar
också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som
har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen,
liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen
och koncernredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2011
och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisnings
lagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningen övriga delar.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även
reviderat styrelsens förvaltning för LO för år 2011.
Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
Revisorernas ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval
av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision
av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon
åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Uttalande

Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med LOs
stadgar. Vi tillstyrker att representantskapet fastställer resultaträkningen och
balansräkningen för LO och för koncernen och beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 23 mars 2012

Rune Högnäs
Förtroendevald revisor

Lennart Borgqvist
Förtroendevald revisor

Lars Wennberg
Auktoriserad revisor
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Pia Håkansson
Förtroendevald revisor

Bilagor
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Medlems- och organisationsstatistik

Tabell 1. LO-förbundens medlemsantal 2011-12-31
Förbund

Män

Kvinnor

Totalt

Jämfört med
2010-12-31

Byggnads
Elektriker

104 884
24 339

1 129
286

106 013
24 625

– 4 335
– 564

Fastighets
GS
Handels
Hotell- o Rest
Kommunal
Livs
IF Metall
Musikerna
Målarna
Pappers
SEKO
Transport

15 783
45 305
47 214
11 312
100 065
20 148
269 549
··
13 757
14 213
87 771
52 150

15 726
10 892
97 677
21 695
404 535
13 170
78 738
··
1 133
2 722
35 868
9 592

31 509
56 197
144 891
33 007
504 600
33 318
348 287
2 632
14 890
16 935
123 639
61 742

– 1 211
– 2 096
– 375
– 805
– 2 278
– 1 683
– 6 035
– 54
– 109
– 864
– 4 395
– 897

LO

806 490

693 163

1 502 285

– 25 701
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Tabell 2. Förbund, avdelningar och medlemmar i LO 2001–2011
År

Förbund

Avdelningar

Medlemmar
totalt

Kvinnor

Män

Förändring
procent

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 %

2005

16

433

1 831 385

839 115

992 270

– 1,6 %

2006

15

355

1 803 800

826 934

976 866

– 1,5 %

2007

15

339

1 674 524

767 223

907 301

– 7,2 %

2008

15

328

1 610 489

737 105

873 384

– 3,8 %

2009

14

287

1 564 767

718 629

846 138

– 2,8 %

2010*

14

281

1 527 986

702 787

822 513

– 2,4 %

2011

14

267

1 502 285

693 163

806 490

– 1,7 %

*

Musikerförbundets 2 686 medlemmar ingår endast i totala medlemsantalet.
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Tabell 3. Antal medlemmar per förbund 2001–2011
Förbund

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

128 237
26 088
39 243
26 657
··
172 300

127 438
26 009
39 057
25 271
··
170 130

117 745
25 837
35 429
23 048
··
154 251

114 657
26 084
34 251
21 388
··
149 504

113 156
25 636
33 480
··
62 188
148 389

110 348
25 189
32 720
··
58 293
145 266

106 013
24 625
31 509
··
56 197
144 891

Byggnads
Elektrikerna
Fastighets
Grafiska
GS-facket
Handels
Hotell- och
Restaurang
Industrifacket
IF Metall
Kommunal
Livs
Metall
Musikerna
Målarna
Pappers
SEKO
Skogs- och Trä
Transport

131 100
26 877
39 802
30 964
··
166 362

130 206
26 637
39 152
29 504
··
168 693

128 877
26 511
39 300
27 993
··
171 947

60 161
90 377
··
589 493
52 989
389 468
3 475
17 912
25 090
164 695
57 734
72 301

58 272
87 543
··
586 569
51 827
379 051
3 474
17 758
24 591
161 325
55 499
72 034

58 752
57 540
85 270
82 180
··
··
574 769 568 286
50 458
48 285
370 374 358 318
3 514
3 458
17 009
16 685
23 963
23 570
156 230 153 081
53 727
53 371
72 627
74 086

LO

1 918 800 1 892 135 1 861 321 1 831 385 1 803 800 1 674 524 1 610 489 1 564 767 1 527 986 1 502 285
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56 754
46 043
··
··
433 317 407 939
563 732 529 868
45 436
40 166
··
··
3 343
3 103
16 378
15 515
22 665
21 161
149 780 140 486
52 667
49 397
71 823
64 536

39 244
35 877
··
··
391 004 369 900
513 284 508 930
37 359
35 829
··
··
2 770
2 724
15 505
15 178
19 980
18 749
136 596 131 986
46 738
··
62 125
62 745

33 812
33 007
··
··
354 322 348 287
506 878 504 600
35 001
33 318
··
··
2 686
2 632
14 999
14 890
17 799
16 935
128 034 123 639
··
··
62 639
61 742

Tabell 4. Medlemmar under 25 år respektive 30 år
Förbund

Män
under 25
år

Kvinnor
under 25
år

Antal
medl.
under 25
år

Procent
av medl.
totalt

Män
under
30 år

Kvinnor
under
30 år

Antal
medl.
under
30 år

Procent
av medl.
totalt

Byggnads
Elektrikerna
Fastighets
GS-facket
Handels
Hotell- och
Restaurang
IF Metall
Kommunal
Livs
Musikerna
Målarna
Pappers
SEKO
Transport

17 313
3 945
402
3 261
4 967
1 427

368
84
403
605
11 787
3 291

17 681
4 029
805
3 866
16 754
4 718

17 %
16 %
3%
7%
12 %
14 %

26 283
6 905
1 189
6 447
11 838
3 247

458
140
1 251
1 155
22 839
6 045

26 741
7 045
2 440
7 602
34 677
9 292

25,2 %
28,6 %
7,7 %
13,5 %
23,9 %
28,2 %

22 505
6 282
1 159
··
3 050
464
4 633
3 543

3 905
24 719
717
··
2 249
145
1 558
940

26 410
31 001
1 876
0
5 299
609
6 191
4 483

8%
6%
6%
0%
36 %
4%
5%
7%

44 168
12 419
3 093
··
4 229
1 346
10 206
8 700

8 002
47 466
1 713
··
3 328
345
3 660
2 151

52 170
59 885
4 806
0
7 557
1 691
13 866
10 851

11,9 %
14,4 %
15,0 %
0,0 %
50,8 %
10,0 %
11,2 %
17,6 %

LO totalt

72 951

50 771

123 722

140 070

98 553

238 623

LOs verksamhetsberättelse 2011 | 95

Studiestatistik

LOs Kunskapssystem, antal deltagare 2000–2011
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Insikter
Arbetsmiljö
FLF

376
910
311

396
1 369
270

385
1 618
251

448
1 660
280

444
1 206
288

549
1 003
281

543
1 160
355

462
371
31

538
399
37

518
285
39

458
822
54

581
1 297
0

Ekonomi
Arbetsrätt
Opinion
Organisation
Övrigt
Funk

498
61
183
51
354
142

82
250
94
79
300
120

89
312
139
131
463
126

302
304
227
81
573
108

31
395
187
11
672
105

41
271
166
19
480
83

39
298
121
13
463
35

46
204
136
0
254
14

13
222
185
0
329
0

13
227
132
0
252
0

0
429
197
0
177
0

88
469
126
0
96
0

2 886

2 960

3 514

3 983

3 339

2 893

3 027

1 634

1 723

1 466

2 137

2 657

Totalt
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Nätutbildningar
2007

2008

2009

2010

2011

Därför finns facket
FML
Facket och EU

7 741
1 435
··

3 843
1 853
··

4 568
1 345
1 184

3 675
1 177
321

1 761
950
83

Facklig solidaritet och människosyn
LAS
A-kassan
Semesterlagen
Studieledighetslagen
Vad är kollektivavtal?
Facklig och politisk ordlista
Pensionsboken (publ. i juli 2010)
Omställningsavtal (publ. i december 2010)
Om bemanningsjobb (publ. i maj 2011)
Samtalsträning (publ. i mars 2011)
Upphandling av omställning (publ. i december 2011)

··
1 119
··
5 711
1 615

··
2 716
··
7 043
1 942

1 043
··
··
··
··
··

996
··
··
··
··
··

1 200
2 526
1 565
6 576
1 610
1 919
751
··
··
··
··
··

1 073
1 600
2 022
6 052
1 384
743
808
2 317
104
··
··
··

1 018
1 138
1 049
4 318
1 100
654
1 041
1 600
1 990
968
1 599
144

18 664

18 393

23 244

21 276

19 413

Totalt
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Yttranden till offentliga myndigheter

LOs styrelse har yttrat sig över följande remisser:
Arbetsmiljöverket

Justitiedepartementet

–– Förslag till föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö samt förslag till ändringar av ASS
föreskrifter om ensamarbete

–– Cirkulär migration och utveckling – förslag
till framåtblick, SOU 2011:28
Socialdepartementet

Arbetsmarknadsdepartementet

–– Anmälningsskyldighet vid utstationering
sam förtydligande avseende missbruk av
visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen, Ds 2011:22
–– Bemanningsdirektivet genomförande i Sverige, SOU 2011:5
–– En bättre arbetsmiljö genom effektivare
sanktioner, SOU 2011:57
–– Större ekonomisk trygghet för förtroendevalda – Rätt till ersättning vid arbetslöshet,
SOU 2011:54
–– Översyn av begränsningar eller förbud i kollektivavtal mot att anlita arbetskraft som
hyrs ut av bemanningsföretag

–– Grönbok om en modernisering av Ess politik
för offentlig upphandling
–– Rehabiliteringsrådets slutbetänkande, SOU
2011:15
–– Sanktionsavgifter på trygghetsområdet, SOU
2011:3
–– Översyn av sjukförsäkringar
Utbildningsdepartementet

–– Flickor, pojkar, individer – om betydelsen av
jämställdhet för kunskap och utveckling i
skolan, SOU 2010:99
–– Förslag om ändrade regler för tillträde till
högskoleutbildning med anledning av den
reformerade gymnasieskolan och gymnasiala
vuxenutbildningen

Finansdepartementet

–– Långtidsutredningen 2011, SOU 2011:11
–– Månadsuppgiftsutredningens betänkande
Månadsuppgifter – snabbt och enkelt,
SOU 2011:40
–– Spara i goda tider – för en stabil kommunal
verksamhet, SOU 2011:59
–– Sänkt restaurang- och cateringmoms: Utredningen om sänkt moms på vissa tjänster,
SOU 2011:24
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Utrikesdepartementet

–– På väg mot en inre marknadsakt

Arbetsutskottet har yttrat sig över följande remisser:
Arbetsmarknadsdepartementet

Miljödepartementet

–– Genomförandet av det nya föräldraledighetsdirektivet, Ds 2010:44
–– Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen,
SOU 2011:52

–– Kemikalieinspektionens redovisning av regeringsuppdrag om bisfenol A
–– Kommissionens förslag till ändring av direktivet om svavelhalten i olja – KOM(2011) 439
slitlig

Finansdepartementet

–– EU-kommissionens förslag till rådets direktiv
om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, KOM (2011) 121 slitlig
–– Europeiska
kommissionens
förslag
(KOM(2011) 594) till rådets direktiv om ett
gemensamt system för en skatt på finansiella
transaktioner och om ändring av direktiv
–– Likvärdiga förutsättningar – Översyn av den
kommunala utjämningen, SOU 2011:39
–– Promemoria om Schablonbeskattat investeringssparkonto och modernare beskattning
av kapitalförsäkring
–– Utvärdering av Riksbankens penningpolitik
och arbete med finansiell stabilitet
2005–2010
–– Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen
för 2012

Näringsdepartementet

–– Europaparlamentets och rådets direktiv
2002/15/EG om arbetstidens förläggning för
personer som utför mobilt arbete avseende
vägtransporter
Socialdepartementet

–– Behandling av personuppgifter vid inspektionen för socialförsäkringen m m.
Ds 2011:4
–– Fortsatt föräldrar – om ansvar, ekonomi och
samarbete för barnets skull, SOU 2011:51
–– Förbättringar inom familjepolitiken
Statsrådsberedningen

–– Godkännande av EU rådets beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget – stabilitetsmekanism för euroländer, Ds 2011:25

Integrations- och jämställdhetsdepartementet

–– Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter, SOU 2010:70
Justitiedepartementet

–– Ett samtal insolvensförfarande – förslag till
ny lag, SOU 2010:2
–– Ny yttrandefrihetsgrundlag? Yttrandefrihetskommittèn presenterar tre modeller,
SOU 2010:68
–– Grönboken The Corporate governance framwork
–– Preskription av rätt till försäkringsersättning
m m. Ds 2011:10
–– Skadestånd och Europakonventionen, SOU
2010:87

Utbildningsdepartementet

–– Den framtida gymnasiesärskolan – en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning, SOU 2011:8
–– Rapporter, anmälan och avhjälpa missförhållanden – för barn och elevers bästa,
SOU 2011:33
–– Riktiga betyg är bättre än höga betyg, SOU
2010:96
–– Tid för snabb, flexibel inlärning, SOU 2011:19
Utrikesdepartementet

–– Utrikesförvaltningsutredningen, SOU 2011:21
Producerat material 2011
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Producerat material 2011

Allmänt

Ekonomisk politik

–– LOs verksamhetsberättelse 2010
–– Alla kan göra något
–– Facket handlar rättvist – Fairtrade
–– När någon mobbas på jobbet
–– Även papperslösa har rättigheter på jobbet
–– Även papperslösa har rättigheter på jobbet –
på spanska
–– Även papperslösa har rättigheter på jobbet –
på engelska
–– Facklig strategi för politikens möjligheter

–– Ekonomiska utsikter våren 2011
–– Ekonomiska utsikter hösten 2011
–– Makteliten – alltid mer, aldrig nog
–– Vad vill Socialdemokraterna att svensk ekonomi präglas av år 2025?

Arbetsmarknad

–– Fler arbetare måste få utvecklande jobb – inte
digital Taylorism
–– Anställningsformer 2011
–– Tema a-kassa – tabloid
–– Som en bro över mörka vatten
–– Unga vuxnas arbetsvillkor och syn på arbetslivet
–– En arbetslöshetsförsäkring värd namnet

Facklig utbildning

–– LOs kunskapssystem kurskatalog 2011
Faktamaterial, statistik

–– Arbetstider år 2010
–– Semestervanor 2009
–– Semestervanor 2010
Internationellt

–– EUs förslag om ekonomisk styrning
–– Skyddet för den fackliga föreningsfriheten i
olika internationella rättsakter och påverkan
på EU-rätten
–– Kollektivavtalen och EU
–– Tema Ung i Europa – tabloid

Arbetsmiljö

–– Håller repet
–– Regionalt skyddsombud – en handledning för
från LO och LO-förbunden
–– De regionala skyddsombuden
–– Öppenhet i arbetslivet 2011
Arbetsrätt och medbestämmande

–– Lagen om anställningsskydd – reviderad
–– Arbetsmiljölagen – reviderad
Avtalsrörelse 2012

–– Tema avtal 2012 – tabloid
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Jämställdhet

–– Lika värde lika rätt
–– I betraktarens ögon

Kampanj gå med i facket

Ungdomsverksamhet

–– Varför ska du vara med i facket. Skriften är
även översatt till följande språk:
–– Arabiska
–– Engelska
–– Franska
–– Polska
–– Ryska
–– Spanska
–– Sorani
–– Tyska

–– Minijobba
–– Så funkar det på jobbet
–– LO ung utbildningar – LO-distriktens anmälningsbroschyr
–– LOs funktionsutbildningar – LO-distriktens
anmälningsfolder
–– Kursbok till deltagarna som går utbildningen
om försäkringar
–– Kursbok till deltagarna som går utbildningen
om främlingsfientlighet
–– Om Främlingsfientlighet – Demokratiambassadörsutbildning
–– Kursbok till deltagarna som går utbildningen
om global rättvisa
–– Om global rättvisa – Handledarmaterial
–– Kursbok till deltagarna som går utbildningen
om facket
–– Kursbok till deltagarna som går utbildningen
om samhället
–– Handledare – Metoder och undervisningsstöd
–– Om facket – Kursupplägg, steg för steg
–– Om samhället – Kursupplägg, steg för steg
–– Handledning – Diskussioner för presentation
–– Powerpoint årskurs 1
–– Powerpoint årskurs 2
–– Powerpoint årskurs 3
–– Talarmanus för skolinformatör i årskurs 1–3
2011
–– Tips och tricks för dig som är skolinformatör
–– Ungdomsansvarig – Steg för steg

Kongressen 2012

–– Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell
–– Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell –
sammanfattning
–– När globaliseringen landar i Svedala
–– När globaliseringen landar i Svedala – sammanfattning
–– LOs organisationsplan
Lönepolitik och avtal

–– Avtal 2012 – Lägstlöner, lönespridning och
arbetslöshet bland unga vuxna
–– Löner för industriarbetare i olika länder
–– Lönerapport år 2011
Röster om facket och jobbet

–– Synen på löner och löneskillnader
–– Det fackliga medlemskapet
Socialpolitik och välfärd

–– Pensionsreformen i halvtid
In English

–– The EU’s proposals on economic governance
–– Is the rope strong enough
–– The Power Elite – Always More, Never
Enough
–– The Swedish Model
–– The Swedish pension reform
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LOs publicitet 2011

LOs mål med pressarbetet är att journalister ska
uppfatta LO som en lättillgänglig organisation
som snabbt kan förse media med relevant information samt skapa intresse i media för LOs
ställningstaganden.
Under året har LO skickat ut 80 pressmeddelanden och 31 pressinbjudningar till aktiviteter
som LO anordnat i form av seminarier, presskonferenser och pressluncher samt möten. 70
artiklar undertecknade av LO-företrädare har
publicerats 2011. I samband med ledningens
resor är ambitionen att skriva såväl debattartiklar som att anordna träffar med media. En
stor del av mediagenomslaget sker utanför storstadspressen medan nära hälften finns i den så
kallade prioriterade storstadspressen.
Mediaträffarna var under året 40 513 vilket
är en minskning jämfört med året innan och
skedde då under andra halvåret. År 2010 låg 56
procent av mediaträffarna på tryckt press och
44 procent på webb.

LO är väl synliga i mediautrymmet. Nyhetsvärdet för LO är högre än för övriga arbetsmarknadsparters centralorganisationer.
Under året har ett arbete inletts för att öka
medias kännedom om LOs prioriterade områden. Det vi kan se är att LO är väl synliga, men

Antal mediaträffar på LO år 2007–2011

Mediaträffar på LO år 2011

Mediaträffar 2011
Antal
Prioriterad landsort
Pressmeddelande
Storstadspress

47
1
14

Tidskrifter
Landsort
Nyhetsbyrå
Fackpress
Stadsdelspress

1
13
5
10
9
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Diagram 4

Diagram 5

LO bör bli bättre på att synas inom prioriterade
områden.
Ett problem är att kvalitén på LOs mediautbud blir låg. LO får utstå mycket kritik, något
som inte behöver vara ett problem då hårt motstånd är naturligt, men det är viktigt att kunna
kompensera det genom stringens i kommunikationen. LO måste också i större utsträckning
stå för huvudnyheten.
LOs utmaning är att synas på ”rätt sätt” för
att i högre utsträckning uppfattas på ”rätt sätt”.
LO behöver hitta tydligare fokus i det planerade
mediearbetet. En av våra slutsatser är att rapporter och debattartiklar är framgångsnycklar
för att kunna styra mediabilden.
LO har fått särskild medial uppmärksamhet
kring ”Facket i sommarland”, rapporten om
ungas syn på arbetet, nytt industriavtal, avtalssamordningen, LAS-rapporten tillsammans
med Svenskt Näringsliv och FAS 3.
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