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Jag har ett kul jobb, ett roligt hantverk! Redan i skolan var jag intres-
serad av att svetsa och därför valde jag industriprogrammet. Det är 
fortfarande roligt!

Visst är det skönt att vara ledig men oftast känns det bra att gå till 
jobbet. Jag tar initiativ, är lyhörd och arbetar självständigt. Ibland får 
jag höra uppskattning från andra men annars är det mest jag själv 
som vet när jag gjort ett lyckat arbete och nöjd kan ta skateboarden 
hem till sambon.

Facket var och informerade i skolan vilket var skönt. Efter att ha prak-
tiserat på verkstaden blev jag erbjuden jobb och gick direkt med i 
facket. Efter tre år valde företaget att skära ner på svetsavdelningen 
och jag blev uppsagd. Det fick mig att söka mig till bemanningsföre-
tag och det har gjort att jag har kommit ut på andra arbetsplatser och 
arbetat med olika objekt.

Jag har fått bra stöd från vår fackordförande genom åren. Som inhyrd 
får jag den snittlönen som gäller på företaget jag utför ett uppdrag på.

Sophia Gabrielsson
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17. Arbetsmarknad och tillväxt

En väl fungerande arbetsmarknad och en tillväxtskapande, omfördelande ekonomisk poli-
tik skapar tillsammans förutsättningar för jämlikhet, jämställdhet och generell välfärd. Det 
mest effektiva receptet för ett jämlikt samhälle är därför en ekonomi där alla har möjlighet 
att bidra, där starka fackföreningar driver på för en jämlik fördelning av produktionsresul-
tatet och där staten utjämnar genom ekonomisk omfördelning och en omfattande välfärd.

Den ekonomiska utvecklingen i världen har under åren 2020 och 2021 varit tätt förknip-
pad med covid-19 och de regler och beteendeförändringar som följer av coronapandemin. 
Viruset är inte besegrat. Men i allt fler delar av den rikare världen så är betydande delar av 
befolkningen vaccinerade. De ekonomiska konsekvenserna har blivit omfattande men med 
anledning av kraftfullt agerande av regeringar och centralbanker har de värsta scenarierna 
kunnat undvikas. Sverige är ett av de länder som ekonomiskt ser ut att ha klarat sig relativt 
väl igenom krisen. Mot slutet av 2022 väntas svensk ekonomi ha tagit igen en stor del av 
den tillväxt vi förlorat under krisen. Detta är en väsentlig skillnad mot utvecklingen efter 
finanskrisen då stödåtgärderna i Sverige och omvärlden monterades ned alltför snabbt med 
konsekvensen att flera års tillväxt gick förlorad.

Det råder dock en betydande risk att arbetslösheten kan bita sig fast på en alltför hög 
nivå framöver. Erfarenheterna av tidigare kriser är att de ekonomiska konsekvenserna i form 
av högre arbetslöshet – inte minst långtidsarbetslöshet – kan synas som lägre inkomster så 
länge som 10–15 år efter att krisen betraktats som över. Den ekonomiska politiken måste nu 
inriktas på att bekämpa den rådande massarbetslösheten. Riskerna med att dra tillbaka det 
finanspolitiska stödet för fort överväger risken att ligga kvar med omfattande stimulanser.

Full sysselsättning är avgörande för jämlikheten och jämställdheten på flera sätt. De som 
arbetar har vanligen en högre inkomst än de som inte arbetar. Om arbetslösheten är låg 
har löntagarna dessutom bättre möjlighet att kräva goda löner och villkor. En högproduktiv 
ekonomi har varit en nyckelförklaring både till den svenska tillväxten och den svenska jäm-
likheten. Olönsamma företag har inte tillåtits klara sig enbart med hjälp av låga löner. Det 
har skapat en medveten strukturomvandling och ökad produktivitet i ekonomin. På så sätt 
har hög tillväxt och hög jämlikhet i Sverige varit två sidor av samma mynt. Den kunskapen 
behöver vi ta med oss in i framtiden.

Därför är det feltänkt att på politisk väg försöka skapa lågproduktiva jobb, exempelvis 
genom pressade lägstalöner eller skattesubventioner för branscher med låg produktivitet. Det 
är ett recept för ökade ekonomiska klyftor och minskad generell välfärd. Sverige behöver i 
stället en politik som bidrar till en fortsatt progressiv, klimatsmart strukturomvandling, där 
löner och arbetsvillkor fortsätter att förbättras för alla och där utbildning och kompetens-
utveckling ger alla människor möjlighet att leva i och bidra till ett bättre samhälle.

Klimat och miljöpolitik
Klimatförändringarna är en av samtidens och framtidens stora globala utmaningar. Det 
finns många goda skäl för fackföreningsrörelsen att öka sitt miljö- och klimatengagemang. 
Den nödvändiga omställningen måste ske på ett sådant sätt att jämlikheten i samhället ökar 
och ingen lämnas efter. Till syvende och sist är klimatfrågan existentiell. Vare sig kortsik-
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tiga ekonomiska vinster eller sysselsättning spelar någon roll om det sker på ett sätt som 
i slutändan leder till att vi som människor får sämre livsvillkor. Som världsfacket (ITUC) 
brukar uttrycka det: Det finns inga jobb på en död planet. 

Den globala temperaturstegringen måste därför begränsas till acceptabla nivåer. Enligt 
Parisavtalet, som Sverige står bakom, innebär det så långt under två grader som möjligt, med 
ambitionen att inte överstiga en global temperaturstegring på 1,5 grader jämfört med början 
av 1900-talet. Riksdagen har därför beslutat om ett klimatpolitiskt ramverk och en klimatlag 
i syfte att nå netto-noll utsläpp år 2045 och därefter skapa negativa utsläpp.

Att ligga i framkant i omställningen till ett klimatneutralt samhälle gagnar Sverige. 
Ekonomiskt innebär det att vi tidigt tar fram klimatsmarta lösningar som andra sedan kan 
efterfråga. Även av sysselsättningsskäl är det viktigt för fackföreningsrörelsen att vara på-
drivande, så att de företag som i dag har stor klimat- och miljöpåverkan snarast investerar i 
teknik som gör dem klimatneutrala. Som fackföreningsrörelse har vi dessutom en särskild 
roll och möjlighet att bidra till arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser. En stor 
del av utsläppen kommer från industrier och företag där många av våra fackliga kollegor är 
verksamma. Vi kan därför driva ett lokalt fackligt arbete gentemot arbetsgivarna med krav 
på att de ska investera i lösningar som gör dem klimatneutrala och i övrigt minskar sin mil-
jöpåverkan.

Klimatfrågan har pekats ut som avgörande för den fjärde industriella revolutionen. Genom 
att utveckla innovationer för ett fossilfritt och klimatvänligt välfärdssamhälle kan Sverige 
välja en strategi som vi alla blir vinnare på. Det kräver inte enbart att dagens klimatför-
sämrande verksamheter måste ställa om. Det förutsätter också att det utvecklas nya jobb 
i de nya företag och sektorer som tar fram teknik, varor och tjänster för det klimatsmarta 
samhället. För detta krävs det en tydligare riktad näringspolitik som till exempel inriktar 
sig på smartare transporter av såväl gods som människor samt en energiproduktion och 
energidistribution som förenar klimatneutralitet med säker elleverans till konkurrenskraf-
tiga priser. Men det är inte bara verksamheter med stora utsläpp som behöver förändras. Vi 
behöver också minska och effektivisera resurs- och energiförbrukningen. Därför behöver 
vi bryta med dagens linjära ekonomi, som i hög grad går ut på att tillverka produkter, sälja 
dem, använda dem och sedan slänga dem och i stället röra oss mot en mer cirkulär ekonomi 
där vi använder produkter så länge som möjligt och återanvänder och återvinner i så hög 
utsträckning som möjligt. Det påverkar inte minst handeln där både företag och anställda 
snabbt måste ställa om från masskonsumtion av nytillverkade varor till att reparera, förnya 
och vidareförmedla redan existerande produkter. Transportsektorn behöver också föränd-
ras och erbjuda mer kollektivtrafik för att i största möjliga utsträckning erbjuda alternativ 
till privata persontransporter.

Ekonomisk politik
LOs mål för den ekonomiska politiken är full sysselsättning vid hög sysselsättningsgrad, 
hög och hållbar tillväxt och jämn inkomstfördelning. En förutsättning för att det ska vara 
möjligt att nå de övergripande målen är hållbara offentliga finanser. Men hållbara offentliga 
finanser är inte ett mål i sig.

Den offentliga bruttoskulden har minskat från 70 procent av BNP i mitten av 1990-talet 
till 35 procent 2019. Den finansiella nettoställningen har under samma tid gått från minus 
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25 procent till plus 25 procent. Kostnaderna för coronakrisen har inneburit en försvagning 
av de offentliga finanserna, men tack vare att tillväxten kan återgå till det normala innebär 
detta endast ett tillfälligt tapp. 

Kommuner och regioner har fortfarande tilltagande problem att finansiera sina verksam-
heter. Om det ska vara möjligt att möta de behov som drivs av den demografiska utveck-
lingen och dessutom höja ambitionsnivån, måste sektorn tillföras stora resurser kommande 
år. Enligt LOs uppfattning klarar de offentliga finanserna utan problem av denna utmaning. 
Men det försvåras av dagens finanspolitiska mål.

Mot bakgrund av de starka offentliga finanserna, lågt inflationstryck och en hög arbets-
löshet, har LO-ekonomerna fört fram krav på en mer expansiv ekonomisk politik, det vill 
säga lånefinansierade reformer. Ett starkare och ihållande efterfrågetryck i ekonomin leder 
till lägre arbetslöshet på sikt. LO verkar för att den ekonomiska politiken ska vara expansiv 
så länge som arbetslösheten kan pressas ned med efterfrågeåtgärder, räntorna är låga och 
inflationen är låg. 

För att förbättra möjligheten att finansiera välfärdstjänsterna, bedriva en mer expansiv 
finanspolitik och tillgodose behovet av omfattande investeringar för att klara klimatom-
ställningen måste det finanspolitiska ramverket förändras – överskottsmålet behöver skro-
tas och kan ersättas av bruttoskuldkvoten som en indikator på om de offentliga finanserna 
är långsiktigt hållbara.

Det faktum att skattekvoten sänkts från 49 procent av BNP år 2000 till 43 procent 2019 
har gjort att skatternas bidrag till finansieringen av välfärden har minskat. Därmed har också 
ett viktigt verktyg för att utjämna resurser i samhället försvagats. Till detta kan läggas att 
flera av skattesänkningarna har varit direkt riktade till höginkomsttagare, såsom införandet 
av en regressiv fastighetsavgift, förmånligare regler i fåmansbolagen, slopandet av skatt på 
förmögenhet, arv- och gåvor – och nu senast slopandet av värnskatten.

Sverige behöver en ny tyngdpunkt i skattesystemet. Vi behöver röra oss ifrån en nega-
tiv fördelningspolitisk inriktning mot högre och betydligt mer jämlikhetsskapande skatter. 
LO har hållit fast vid att det svenska skattesystemet ska utformas enligt principerna enkel-
het, enhetlighet och rättvisa. Ett stort skatteuttag skapar ett behov av att ha så breda baser 
för beskattningen som möjligt. De senaste tjugofem åren har dock många och stora avsteg 
gjorts från dessa grundläggande principer. Skattesystemet styrs inte längre av tankar om 
likformighet och rättvisa. Kapitalbeskattningen, fastighetsavgiften, jobbskatteavdraget, den 
lägre livsmedelsmomsen och rut- och rot-avdragen är alla exempel på omfattande avsteg med 
andra motiv än att värna skatteintäkter och bidra till inkomstutjämning. Sverige behöver 
en omfattande skattereform. Som en grund för ett sådant arbete har LO antagit en ny skat-
tepolicy Skatter för det 21a århundradet.

Lönebildning och lönepolitik
Den svenska kollektivavtalsmodellen bygger på en långtgående självreglering av lön. Staten ska 
stötta partsansvaret men inte lägga sig i utformningen av löneregleringarna. Självregleringen 
har många viktiga fördelar. De nordiska kollektivavtalsmodellerna lyfts allt oftare fram som 
ett föredöme i internationella studier då det gäller ekonomisk utveckling och konkurrens-
kraft kombinerat med såväl begränsade löneskillnader som internationellt sett höga lägsta- 
löner.
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Genom kollektivavtalen kan parterna anpassa löneregleringarna till förutsättningarna 
i olika branscher. Facket kan själv bevaka villkoren effektivt. Självregleringen är med och 
bygger demokratin. Den fackliga medlemmen får via sin organisation möjlighet att direkt 
påverka priset på sitt arbete. Sist men inte minst, självregleringen av lön genom kollektivav-
tal ger arbetstagarnas fackliga organisationer lokal och central makt att påverka frågor långt 
utanför kollektivavtalens räckvidd. 

Parternas autonoma reglering av lön ska inte tas för given. En försvagad europeisk fack-
föreningsrörelse sätter nu alltmer sitt hopp till att EUs institutioner ska garantera skäliga

minimilöner i Europa. Bindande lagstiftning om lön inom EU utgör ett allvarligt hot 
mot den svenska kollektivavtalsmodellen. Men parternas självständiga reglering av lön har 
också interna problem. En förutsättning för modellen är starka och representativa parter. 
Den sjunkande fackliga organisationsgraden bland arbetare utgör därmed ett hot mot par-
ternas självreglering.

Självregleringen av lön ställer höga krav på att facket klarar av att kontrollera lönebild-
ningen. Kontroll kräver samordning mellan förbunden. Samtidigt är samordningen inom 
LO många gånger svår. För att komma överens krävs att förbunden inför varje avtalsrörelse 
avstår en del av sin suveränitet i avtalsfrågor för att tillsammans hitta kompromisser som alla 
klarar av att bära. Genom samordning kan självregleringen av lön försvaras. Samordningen 
är också en förutsättning för att realisera den solidariska lönepolitiken och förverkliga LOs 
lönepolitiska mål.

Arbetsmarknadspolitik
Den kontinuerliga strukturomvandlingen på arbetsmarknaden medför oundvikligen att ar-
betsuppgifter förändras och försvinner. Därför behövs goda möjligheter för arbetstagarna 
att ställa om, så att de kan möta kraven på kunskaper och färdigheter i de förändrade och 
framväxande jobben. En välfungerande aktiv arbetsmarknadspolitik är avgörande för god 
omställning och för att motverka struktur- och friktionsarbetslöshet. Att människor som 
är arbetslösa får stöd och utbildning för att stärka sin kompetens och matchas mot tänk-
bara arbetsgivare är centralt. Genom att tidigt kartlägga kompetenser och erfarenheter och 
tillgodose eventuella behov av stöd och insatser underlättas vägen mot rätt jobb. Det är så 
vi ser till att allas förmågor tas till vara och att tekniska framsteg och strukturomvandling 
leder till nya och bättre jobb.

Dessvärre har den aktiva arbetsmarknadspolitiken under lång tid rustats ned och förlorat 
i styrka. Sedan 1990-talskrisen har samhällets stöd till arbetslösa försvagats. Färre får del av 
arbetsmarknadsutbildningar och stödjande insatser kommer in sent i arbetslöshetsperioden. 
Samtidigt har individernas ansvar för att göra sig ”anställningsbara” ökat. En politik inrik-
tad på rustande och kompetenshöjande insatser har alltså i hög grad ersatts av en politik för 
att kortsiktigt maximera arbetskraftsutbudet. Den privatisering av Arbetsförmedlingens 
matchningsverksamhet som nu står för dörren minskar sannolikt möjligheterna att bedriva 
en samlad och rustande nationell arbetsmarknadspolitik ytterligare. Det riskerar att få ne-
gativa konsekvenser för kompetensförsörjningen.

Arbetsmarknadspolitiken behöver i stället inriktas på att ta tillvara människors kom-
petenser och via utbildningsinsatser möjliggöra matchning mot arbeten som bidrar till så-
väl individernas som samhällets utveckling. Vägarna till grundläggande utbildning behöver 
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förstärkas och en yrkesinriktad, jämställd arbetsmarknadsutbildning av hög kvalitet måste 
utgöra kärnan i den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Rätt utformade subventionerade anställ-
ningar som har kollektivavtalsenliga villkor, inte skapar undanträngningseffekter och leder 
till varaktig etablering på arbetsmarknaden är också en viktig komponent i en fungerande 
arbetsmarknadspolitik. Den aktiva arbetsmarknadspolitiken måste dessutom samspela med 
parternas kollektivavtalade omställningsstöd.

En väl fungerande arbetsmarknad som klarar strukturomvandling som leder till fler och 
bättre jobb bygger också på att löntagarna omfattas av inkomsttrygghet vid arbetslöshet. 
Det kräver en välutformad arbetslöshetsförsäkring med hög ersättning och bred täckning. 
En bra arbetslöshetsförsäkring fyller även flera andra viktiga funktioner. När ersättningen 
är hög och inkomstrelaterad minskar den ekonomiska ojämlikheten i samhället. Det be-
ror på att inkomstskillnaderna mellan de som har jobb och de som är arbetslösa minskar. 
Ersättningen från arbetslöshetsförsäkringen påverkar också vilka lönekrav en individ kan 
ställa. Om ersättningen både är hög och relaterad till den tidigare lönen blir det lättare för 
individen att begära en högre lön. Det gör att pressen på arbetslösa att sälja sitt arbete till ett 
för lågt pris är liten. Det är viktigt för den fackliga lönepolitiken. En arbetslöshetsförsäkring 
som de allra flesta löntagare omfattas av och som ger hög ersättning är därför viktig för att 
minska inkomstskillnaderna i samhället, inte minst för effekten på reservationslönerna. En 
arbetslöshetsförsäkring med hög ersättning fungerar dessutom som en så kallad automatisk 
stabilisator, eftersom den bidrar till att upprätthålla efterfrågan i ekonomin och därför både 
kan motverka lågkonjunkturer och stödja en snabbare återhämtning i ekonomin.

Utbildningspolitik
En jämlik skola, där alla elever får samma chans att lära sig och utvecklas, är ett samhällsin-
tresse. Skolan ska därför enligt skollagen vara likvärdig. Så ser det inte ut idag. Elevernas socio-
ekonomiska bakgrund återspeglar sig alltmer i skolresultaten, trots att skolan har ett kompen-
satoriskt uppdrag att försöka motverka sådana skillnader. En viktig orsak till ojämlikheten är 
det marknadiserade skolsystemets konstruktion. Det fria skolvalet bidar till segregerade skolor 
och skolpengssystemet är konstruerat för att säkerställa lika ekonomiska villkor mellan kom-
munala och fristående skolor, snarare än för att fördela resurserna dit behoven är som störst.

Så kan det inte fortsätta. Skolan är avgörande för vilka möjligheter en individ kommer 
att ha senare i livet. Om skolan inte klarar att skapa jämlika livschanser och goda kun-
skapsresultat för alla, är det barnen till LO-förbundens medlemmar som drabbas hårdast. 
Skolsystemet måste därför reformeras, så att likvärdigheten garanteras och alla elever i rea-
liteten får samma möjligheter till utbildning och bildning.

Brist på rätt utbildad arbetskraft är i dag det största hindret för tillväxt. Arbetskraftsbrist 
begränsar också möjligheterna att utveckla välfärden. Gymnasieskolan ska enligt skollagen 
utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen. Men det låga intres-
set för de gymnasiala yrkesprogrammen innebär att gymnasieskolan inte på långa vägar kan 
tillgodose de behov näringsliv och välfärd har av utbildad arbetskraft. Utbildningsutbudet är 
inte i tillräcklig utsträckning planerat utifrån regionala behov. Det saknas en sammanhållen 
offentlig planering och styrning och ett likvärdigt utbildningsutbud över hela landet. LOs med-
lemmar behöver fler kollegor på arbetsplatserna runt om i landet. LO och medlemsförbunden 
måste därför fortsätta att driva på för att öka yrkesutbildningarnas attraktivitet och kvalité.
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Näringspolitik
Näringspolitiken syftar till att Sverige ska utvecklas ekonomiskt och upprätthålla en hög 
tillväxtnivå och ökad sysselsättning. Ett framgångsrikt näringsliv som klarar strukturom-
vandling är såväl ett samhälls- som ett arbetstagarintresse. Teknisk utveckling, säkrare ar-
betsmiljöer och ökad produktivitet är nycklar till en mer hållbar ekonomisk utveckling. 
Om näringslivet inte förmår ställa om består gamla, ineffektiva, skadliga och miljöovänliga 
tekniker och produktionssystem. En väl fungerande näringspolitik bidrar däremot till att 
det skapas bra och hållbara arbetstillfällen i sektorer med relativt god produktivitet och bra 
villkor. Så bidrar näringspolitiken till att uppnå målet om arbete åt alla och till att minska 
inkomstklyftorna i samhället samtidigt som förutsättningar ges för att utveckla välfärden.

Ibland reduceras näringspolitiken till frågor som relaterar till företagens direkta verk-
samhet. LO menar att detta är ett alltför snävt synsätt. En modern näringspolitik måste 
tillämpa ett bredare synsätt där arbetsmarknads- och utbildningsfrågor, infrastrukturfrågor, 
energifrågor, bostadsfrågor med flera inkluderas. En central framtidsfråga för näringslivet är 
förmågan att klara miljö- och klimatomställningen. Det behövs också investeringar inom 
infrastruktur för att få Sveriges ekonomi på fötter igen.

Ekonomisk utveckling och hög sysselsättning förutsätter möjligheter att flytta till arbete 
och utbildning. Bostadsbristen hämmar svensk ekonomi och ökar de sociala problemen i 
många områden. Även om det byggts fler bostäder under de senaste åren dras vi fortsatt 
med en betydande brist på bostäder. För att öka bostadsproduktionen av särskilt billigare 
hyresrätter för låg- och medelinkomsthushåll krävs en bred reformagenda för bland annat 
sänkta byggkostnader, förbättrad kommunal planering, utjämnade finansieringsvillkor mel-
lan upplåtelseformerna, ökad statlig medfinansiering för nyproduktion, bättre villkor för 
allmännyttan, lättade kreditrestriktioner och reformerat kösystem.

Migration
Migration är en komplex fråga som rymmer flera dimensioner. Det handlar om solidaritet, 
om den globala och nationella kampen för demokrati och mänskliga rättigheter, men också 
om villkoren i arbetslivet och om att värna och utveckla den svenska arbetsmarknads- och 
välfärdsmodellen. Grundläggande är att migration och integration hänger ihop och påver-
kar samhället och inte minst arbetsmarknaden på flera sätt. Migrationspolitiken måste där-
för även innefatta en politik för integration. Framgångsrik integration handlar bland annat 
om tillgång till bostäder, om möjligheter att lära sig språk och få annan adekvat utbildning 
samt om arbete och försörjning. För LO är det därför centralt att Sveriges migrationspolitik 
samordnas med arbetsmarknads-, utbildnings- och bostadspolitiken. Över lag måste ambi-
tionsnivån för integration höjas, liksom kraven på ordning och reda på arbetsmarknaden. 
För att integration ska vara möjlig måste också arbetet mot diskriminering, främlingsfient-
lighet och rasism intensifieras.

Sverige har varit, och kommer även framöver att vara, beroende av kompetens och arbets-
kraft från andra länder. För LO är det en självklarhet att samma villkor ska gälla för inrikes 
och utrikes födda på arbetsmarknaden och att alla arbetstagare ska erbjudas goda och säkra 
jobb. Så är emellertid inte fallet och ett antal åtgärder krävs för att uppnå detta.

Sedan år 2008 har Sverige ett system för arbetskraftsinvandring som i realiteten innebär 
att arbetsgivare fritt kan anställa arbetstagare från andra länder även i yrken där det inte 
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råder brist på arbetskraft nationellt. Det har medfört att arbetskraftsinvandringen har ökat, 
samtidigt som många asylinvandrare under några år sökte sig till Sverige. Det har också 
medfört att arbetskraftsinvandring och asylinvandring har blandats samman, eftersom ar-
betskraftsinvandrare som arbetat fyra år i Sverige och kan visa att de har en försörjning kan 
beviljas permanent uppehållstillstånd, något som långt ifrån alla asylsökande kan hoppas på.

Det nuvarande systemet har gjort att många migranter utnyttjats av skrupelfria arbets-
givare. Löner och arbetsvillkor befinner sig ofta långt under både vad som gäller i kollektiv-
avtal och vad som stipulerats i anställningserbjudandet. Det innebär en press nedåt på löner 
och övriga villkor i en rad yrken, samtidigt som seriösa arbetsgivare drabbas av osund kon-
kurrens från helt eller delvis kriminell verksamhet. Handel med arbetstillstånd är dessutom 
vanligt förekommande och flera fall har uppdagats där arbetskraftsinvandrare har tvingats 
betala pengar till sin arbetsgivare för att få vara kvar i landet.

LO-förbundens egna erfarenheter och det senaste årens medierapportering kring arbets-
livskriminalitet och osund konkurrens riktar sökarljuset mot en systemhotande organiserad

brottslighet, som drabbar såväl individer som hederliga företagare och samhällsekonomin. 
LO kräver därför skärpningar i lagar, regler och rutiner och kraftigt ökade ekonomiska resur-
ser till de brottsbekämpande myndigheterna för att komma till rätta med den organiserade 
arbetslivskriminaliteten. Sekretessen inom Skatteverket och mellan myndigheterna måste 
lättas upp, missbruket av samordningsnummer för utländska medborgare måste stoppas och 
statlig arbetsmarknadsprövning av bristyrkesbehov bör återinföras för arbetskraftsinvand-
ring från länder utanför EU.

Som fackföreningsrörelse får vi aldrig sluta se eller engagera oss för arbetare som far illa. 
Det är vår skyldighet att solidariskt stå upp mot orättvisor och exploatering i arbetslivet 
oavsett arbetstagarens nationalitet. Ansvar för missförhållanden ska utkrävas där ansvaret 
formellt ligger – hos arbetsgivaren. Ansvaret för att motverka främlingsfientlighet och ra-
sism och för att underlätta integrationen i arbetslivet åligger däremot oss alla. Det arbetet 
måste vi göra tillsammans, alla dagar och på alla arbetsplatser.
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17.1
Håll i arbetet för jämlikhet!
Handelsanställdas förbund
Fackets uppgift är att värna arbetstagares intressen. Grundläggande i den uppgiften är strä-
van mot ett jämlikt samhälle. Det är just nu en kamp i motvind. Ojämlikheten ökar på 
många fronter. På arbetsmarknaden där otryggheten brer ut sig. På bostadsmarknaden där 
segregationen och bristen på bostäder ökar. I skattesystemet som gynnar de som sitter på 
stora förmögenheter före vanliga arbetare. I välfärden där vinstintresset blir mer och mer 
dominerande på bekostnad av kvalitén. I klimatkrisen som riskerar att kraftigt försämra 
livsförutsättningarna för vanligt folk. 

Situationen på arbetsmarknaden ligger oss i facken nära till hands och är ett tydligt ex-
empel på den ökande ojämlikheten. Den är mindre anpassad för vanliga löntagare i dag än 
den en gång varit. Välfärdsarbetare får sina arbetstider utdragna utan ersättning genom 
delade turer, handelsanställda ser sin arbetstid hyvlas och i den nya ekonomin som växer 
fram behöver arbetare leva gig till gig utan en säker inkomst. Det är bara några exempel på 
hur arbetsrätten urholkas, varför trygga jobb är ett så viktigt steg för ett jämlikt samhälle. 

Den ökade otryggheten förstärker redan existerande orättvisor. Kvinnor har oftare sämre 
arbetsvillkor än män. Kvinnodominerade branscher karaktäriseras oftare av otrygga anställ-
ningar. I handeln har till exempel endast 24 procent av arbetarkvinnor en fast anställning 
på heltid medan 92 procent av manliga tjänstemän har det – någonting som får långtgående 
konsekvenser för pensionen och möjligheten till försörjning. Ett tydligt exempel på vikten 
av att klasskampen och den feministiska kampen måste gå hand i hand. 

Ökande ojämlikhet är ingen naturlag. Det är ett resultat av politiska beslut som fattats, 
eller inte fattats, under många år. Ibland till förmån för de som redan har allra mest, ibland 
för att politiken inte har hunnit i kapp utvecklingen. 

Detta är varför jämlikhetsutredningen behövs. Vi har stakat ut riktningen och har för-
slag på att lösa många av de problemen vi ser och skapa ett jämlikt samhälle där människan 
sätts först. Vi vet hur ojämlikheten ska brytas: Facklig styrka, full sysselsättning och om-
fördelning och generell välfärd. 

Vi måste hålla i det nu.
Sammanfattningsvis ser vi en samhällsutveckling där ojämlikheten breder ut sig. Det är 

en utveckling LO måste bekämpa med alla medel möjliga. Därför är det av största vikt att 
LO fortsätter att driva jämlikhet som sin viktigaste fråga i politiken och fortsätter det vik-
tiga arbetet med jämlikhetsutredningen. LO är vanliga arbetares företrädare, om vi inte tar 
kampen – vem ska då göra det?

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO under kommande kongressperiod fortsatt har jämlikhet som prioriterad fråga samt
att LO under kommande kongressperiod fortsätter att opinionsbilda utifrån jämlikhetsut-

redningen.
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Utlåtande motion 17.1

17.1

att LO under kommande kongressperiod fortsatt har jämlikhet som prioriterad fråga samt

att LO under kommande kongressperiod fortsätter att opinionsbilda utifrån jämlikhetsutredningen.

Ojämlikheten i Sverige har vuxit under lång tid. Det får stora konsekvenser såväl för enskilda människor, 

vars frihet begränsas, som för samhället i stort. När LO-kongressen 2016 beslutade att LO skulle genomföra 

en jämlikhetsutredning var det just i syfte att förstå denna utveckling och för att kunna motverka den. Att 

minska klyftorna kommer även fortsättningsvis att vara en helt central fråga för LO-förbundens medlemmar. 

Jämlikhetsutredningens slutrapport presenterades 2019, men arbetet är långt ifrån klart. För att långsiktigt 

öka stödet för en politik som på allvar förmår bryta den växande ojämlikheten är det viktigt att slutsatserna 

från jämlikhetsutredningen tas till vara och fortsätter att spridas.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att  bifalla motionen 17.1.
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17.a Klimat- och miljöpolitik

17.2
Klimatomställning kräver nytänkande
GS-facket
Sverige står inför stora utmaningar och åtaganden:

Regeringen har som mål att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsstat till år 2045.
Enligt Parisavtalet har Sverige åtagit sig att bidra till att hålla den globala uppvärmningen 

till under 1,5 grader Celsius.
Sverige har åtagit sig att arbeta med FN:s globala hållbarhetsmål, agenda 2030.
För att Sverige ska klara sina åtaganden krävs det att hela samhället ställs om från ett 

fossilberoende till ett mer biobaserat och cirkulärt samhälle. Det är en omställning som 
dessutom måste ske på väldigt kort tid i förhållande till dess omfattning.

Det är också en omställning som är absolut nödvändig om vi vill lämna efter oss en be-
bolig planet för framtida generationer. Enligt WWF lever vi globalt som om vi hade 1.7 pla-
neter, i Sverige lever vi som om vi hade fyra planeter.

GS menar att denna nödvändiga klimatomställning är omöjlig att genomföra under nu-
varande ekonomiska system där oändlig ekonomisk tillväxt och ohållbar konsumtion är 
samhällets fundament.

Att kritiskt granska nuvarande ekonomiska system öppnar för möjligheten att bygga en 
mer jämlik och jämställd värld samtidigt som vi löser de klimatåtaganden och utmaningar 
vi står inför. Ett sådant förslag kan med fördel utgå från de tre hållbarhetspelarna ekono-
miskt, ekologiskt och socialt.

I dag vet vi vad kapitalismen har inneburit och det finns alla möjligheter att kritiskt 
granska dess effekter. Det ger oss också möjlighet att bygga ett nytt samhällssystem som 
möjliggör för att vi som lever i dag kan lämna efter oss en planet som är bebolig också för 
de som ska leva här i morgon.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO under kongressperioden kritiskt granskar dagens ekonomiska system som bygger på 

oändlig ekonomisk tillväxt och ohållbar konsumtion samt
att LO utreder och föreslår ett alternativt ekonomiskt system som är ekonomiskt, ekologiskt 

och framför allt socialt hållbart.
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17.3
Snabb, grön och rättvis omställning
Handelsanställdas förbund
Förändringarna av jordens miljö och klimat är det allvarligaste hotet som både mänsklighe-
ten och livet på jorden som vi känner det har ställts inför. Värmeböljor, ökenspridning, sti-
gande havsnivåer, stormar och andra förödande väderfenomen orsakade av global tempera-
turökning hotar att leda till ekologisk kollaps och kan för alltid förändra livet på vår planet. 

Risken att livsmedelsproduktionen sätts ur spel och att fler människor än någonsin tvingas 
på flykt är uppenbar, men de fullständiga konsekvenserna är närmast oöverblickbara.

Ändå går omställningen alldeles för långsamt. Sveriges nuvarande mål om nollutsläpp 
2045 kräver enligt Naturvårdsverket årliga utsläppsminskningar på 5–8 procent. Men under 
2018 ökade i stället utsläppen inom Sveriges gränser. Och då har inte ens utsläppen från ut-
rikes transporter och svenskarnas konsumtion räknats in. 

Oförmågan att ta hänsyn till planetens begränsade kapacitet är kanske det mest ödesdigra 
marknadsmisslyckandet i mänsklighetens historia. Tyvärr har även politiken hittills visat sig 
oförmögen att åstadkomma tillräckliga reformer på miljöområdet för att reglera marknaden. 

Arbetarrörelsen i Sverige har i högsta grad varit delaktig i att forma industrisamhället, 
och ingen kan förneka att ökad produktion och konsumtion historiskt sett möjliggjort bättre 
levnadsstandard för miljoner människor. Men det som förr kännetecknat framgång riskerar 
nu att bli vår undergång. Tillväxt i ohållbara sektorer, utsläpp av växthusgaser och överdri-
vet resursutnyttjande äventyrar mänsklighetens välbefinnande. Det ekonomiska systemet 
måste dra åt samma håll som de ekologiska och sociala behoven, i stället för att som i dag i 
många fall undergräva dem.

Det vi vet med säkerhet är att effekterna av ett förändrat klimat kommer att slå hårdast 
mot de som redan i dag har minst resurser, och som därmed har minst möjligheter att själva 
anpassa sig till förändrade livsförutsättningar. Den globala uppvärmningen är därför också 
ett av de största hoten mot jämlikheten. Och att kämpa för just jämlikhet och rättvisa lig-
ger i fackföreningsrörelsens DNA. Därför kan omställningen till ett hållbart samhälle inte 
vara annat än en kärnfråga för facket.

Den svenska fackföreningsrörelsens roll i omställningen är dubbel. För det första måste 
vi se till att omställningen i våra branscher, och Sverige som helhet, går tillräckligt snabbt 
för att nå Parisavtalets mål om att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader. Allt 
annat skulle få ödesdigra konsekvenser för arbetare i Sverige och andra delar av världen. För 
det andra måste vi se till att omställningen sker på ett rättvist och jämlikhetsskapande sätt. 
Den måste med andra ord ha ett tydligt klassperspektiv. De rikaste ska betala mest, och ar-
betare ska erbjudas stöd för att klara omställningen. 

När det gäller den första uppgiften kräver den tydliga och höjda ambitioner. Enligt värl-
dens samlade klimatexperter och FNs klimatpanel IPCC måste utsläppen halveras till 2030 
och nå noll till år 2050, om vi ska ha en chans att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. 
Men detta är ur ett globalt perspektiv. Sverige, som är ett land med god ekonomi och unikt 
goda förutsättningar att ställa om, kommer behöva minska utsläppen ännu mycket snab-
bare. Svenska klimatexperter har talat om att Sverige behöver nå nollutsläpp åtminstone 
15 år tidigare. Därför bör LO verka för att hela Sverige, men i första hand de branscher som 
organiseras av våra medlemsförbund, når noll nettoutsläpp till år 2035.
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För att klara det behöver svensk ekonomi ställas om. Marknaden har visat sig lika oför-
mögen att hushålla med naturens resurser som den är att rättvist fördela dem. Därför krävs 
politisk handlingskraft. För att företagen ska kunna och vilja ställa om krävs goda förutsätt-
ningar för planering, regleringar som skapar incitament att ställa om, samt stöd till investe-
ringar för att genomföra omställningen. 

LO har sedan tidigare tagit fram förslag för en investeringsledd klimatpolitik som stimu-
lerar omställning och framväxt av jobb i mer hållbara sektorer. Men det räcker inte att bara 
investera i nya alternativ. Gamla fossilbaserade lösningar måste också fasas ut och regleras 
bort. Fortsatta investeringar i fossil energi, infrastruktur för fossil energi eller produktion 
baserad på fossila resurser riskerar att leda till både ekonomiskt och ekologiskt haveri, och 
därför bör LO i förekommande fall motarbeta att sådana sker.

Sveriges klimatavtryck handlar dock inte enbart om de utsläpp som sker inom Sveriges 
gränser. Många av de produkter som konsumeras i Sverige har producerats i andra länder 
och fraktats hit genom internationella transporter. Dessa utsläpp räknas dock inte in i den 
officiella statistiken. De konsumtionsbaserade utsläpp som Sverige orsakar motsvarar cirka 
100 miljoner ton koldioxid per år. Det kan jämföras med de utsläpp som sker inom Sveriges 
gränser och som täcks av dagens klimatpolitik. Dessa ligger på omkring 54 miljoner ton per 
år. Att bara räkna med de utsläpp som sker inom Sveriges gränser ger en felaktig bild av 
verkligheten och försvårar möjligheten att sätta in rätt åtgärder för att minska utsläppen 
och ställa om de branscher som berörs. Därför behöver LO verka för att Sverige också sät-
ter mål för hur de konsumtionsbaserade utsläppen ska minska och vidtar åtgärder för att 
åstadkomma det. 

När det gäller den andra uppgiften – att säkerställa att rättvisa och minskade klassklyf-
tor genomsyrar omställningen – så är den helt avgörande för att omställningen över huvud 
taget ska bli av. En grön omvandling av samhället kommer medföra både svårigheter och 
möjligheter, men för att omställningen ska vinna folkligt stöd krävs en fördelning av båda-
dera som utjämnar klyftorna i samhället. Därför ska samhällets rikaste vara de som bidrar 
mest och regleras hårdast, medan boende i glesbygd och arbetarklass ska påverkas minst och 
kompenseras mest. Det innebär inte att klimat- och miljöpolitiken i sig ska bära hela ansva-
ret för att kompensera de svårigheter omställningen för med sig eller utjämna existerande 
ojämlikheter. Det bär även andra politikområden ansvar för. En lyckad omställning ställer 
krav på en kraftfull omfördelningspolitik på alla områden.

Den svenska fackföreningsrörelsen har en lång tradition av att bejaka rationaliseringar, 
teknisk utveckling och strukturomvandling. Det har varit möjligt tack vare tillräckligt hög 
a-kassa, aktiv arbetsmarknadspolitik och goda möjligheter till omskolning och vidareutbild-
ning. Förmågan att genom gemensamma system garantera både frihet och trygghet för ar-
betstagare behövs nu mer än någonsin. Om företag och arbetsplatser vars lönsamhet byggt 
på ohållbara energikällor eller resursutnyttjande inte klarar av att ställa om ska de som på-
verkas av eventuella nedläggningar få hjälp med omställning till nya jobb, bättre löner och 
schysta villkor. Fackföreningsrörelsens främsta uppgift är alltjämt att rädda människor, inte 
att rädda jobb. 

Utöver den plan för investeringar i forskning och näringslivsutveckling som LO redan 
presenterat behövs också en plan för vilka investeringar som ska göras för att rusta människor 
att ta de jobb som bör finnas i ett hållbart samhälle. Därför behöver LO göra en ordentlig 
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genomlysning av hur både kollektivavtalade och lagstiftade trygghets- och omställnings-
system behöver utvecklas och dimensioneras för att åstadkomma en rättvis omställning. 

Slutligen behöver också arbetstagarna garanteras inflytande i företagens omställning. 
Visst är det möjligt att i dag lyfta frågan till diskussion, men för att arbetstagarnas intressen 
ska tas tillvara på resan mot ett hållbart samhälle behöver vi kunna sätta kraft bakom orden. 
Ska det lyftas i kollektivavtalsförhandlingarna? Borde MBL utvidgas? Vilka andra vägar till 
inflytande finns? Dessa frågor finner vi bäst svar på gemensamt. Därför behöver LO tillsam-
mans med förbunden ta ett gemensamt grepp kring frågan och utarbeta praktiska verktyg 
för att öka arbetstagarnas inflytande över företagens miljöpåverkan och omställningsarbete.

Till sist. En verkningsfull klimatpolitik är förenad med kostnader, men kostnaderna i 
termer av både ekonomi och mänskligt lidande för att avstå från att göra den omställning 
som är nödvändig kommer bli mångdubbelt högre. Det finns inget utrymme för marginella 
klimatåtgärder. Att misslyckas med att nå klimatmålen är inte ett alternativ. Därför behö-
ver ambitionerna höjas för både takten i omställningen och för rättviseskapande reformer. 

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO verkar för att de branscher som medlemsförbunden organiserar ställs om och når 

nollutsläpp senast 2035,
att LO verkar för att Sverige når nollutsläpp senast 2035,
att LO i förekommande fall tar ställning mot och motarbetar investeringar i fossil energi 

och infrastruktur för fossil energi,
att LO verkar för att Sverige sätter mål och arbetar för att de konsumtionsbaserade utsläp-

pen ska minska,
att LO opinionsbildar för att en lyckad omställning ställer krav på en kraftfull omfördel-

ningspolitik på alla områden,
att LO tar fram en plan för vilka investeringar som ska göras för att arbetstagare ska klara 

omställningen och rustas att ta de jobb som bör finnas i ett hållbart samhälle samt
att LO tillsammans med förbunden utarbetar praktiska verktyg för att öka arbetstagarnas 

inflytande över företagens miljöpåverkan och omställningsarbete.

17.4
Rättvis klimatomställning nu
Kommunalarbetareförbundet avd Stockholms län
De flesta forskare är överens. Uppvärmningen av vårt klimat måste stanna vid 1,5 grad om 
inte utvecklingen ska gå oss ur händerna. Vi har cirka tio år på oss att vända utvecklingen, 
dröjer vi är det sannolikt för sent att stoppa en rad katastrofala följder av ett varmare klimat. 

Överenskommelsen vid FNs klimatkonferens i Paris år 2015 innebar att länderna skulle 
fatta beslut om åtgärder som skulle bromsa ökningen till två grader, eller helst till 1,5 grad. 
Avtalet från Paris sågs som en stor framgång och följdes sedan upp med ett beslut år 2018 
om en regelbok som fastställer hur länderna ska planera och säkerställa att besluten genom-
förs. Flera partier och organisationer har ambitiösa program för hur vi skulle kunna ställa 
om samhället för att nå klimatmålen. Det stora problemet är att väldigt lite faktiskt görs. 
Utsläppen växer fortfarande även om kurvan börjar plana ut.

Arbetarrörelsen har med stigande oro sett hur de ekonomiska och sociala klyftorna i 
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samhället har ökat till följd av kapitalismens kris och nyliberala marknadslösningar. Om 
klimatförändringarna fortsätter kommer samhället alltmer dras isär. Rika länder och rika 
människor kommer att kunna lindra verkningarna medan fattiga länder och arbetarklassen 
kommer att drabbas fullt ut.

Vi kan redan nu se hur bränder, översvämningar och extrema temperaturer slukar samhäl-
lets resurser. Fortsätter detta så kommer det i kombination med den nuvarande ekonomiska 
politiken att leda till att utrymmet för övrig välfärd, sjukvård, undervisning och infrastruk-
tur minskar ytterligare. Det är oerhört viktigt att klimatomställningen sker skyndsamt och 
att den sker på ett rättvist sätt. Fackföreningsrörelsen har av två skäl ett stort ansvar i den 
nuvarande situationen. Tyvärr har vi ofta gjort kortsiktiga avvägningar som gynnat arbets-
marknaden och inte tagit hänsyn till negativa effekter för miljön när det gäller etablering 
och utveckling av företag. 

Men kanske framför allt för att det endast är arbetarrörelsen som har lösningen. De flesta 
bedömare säger nu också att det krävs en kollektiv omställning och att den behöver ske på 
ett rättvist sätt. Endast arbetarrörelsen har historiskt sett haft ett program för kollektiva 
investeringar och ekonomisk demokrati.

Vi behöver ett program för ekonomisk demokrati där vi genom kollektiva eller politiska 
beslut kan styra investeringar. Detta kräver gemensamt ägda tillgångar som exempelvis en 
samhällsägd investeringsbank.

Diskussionen har väckts om en politisk generalstrejk bakom kravet på klimatomställning. 
Självklart innebär inte en strejk någon lösning i sig, men det skulle ge ett tydligt budskap 
både till näringslivet och till politiska församlingar att på allvar sätta i gång arbetet. 

Många medlemmar har säkert redan kunskap om frågan och är skrämda över konse-
kvenserna av en allt varmare värld. Säkert är de beredda att gå ut i till exempel en halv dags 
politisk generalstrejk utan att ställa krav på konfliktersättning. Andra medlemmar är inte 
så insatta i frågan och lyssnar kanske på extremhögerns föraktfulla avfärdande av larmrap-
porterna. Fackföreningsrörelsen behöver därför arbeta med studier och information för att 
skapa medvetenhet om allvaret i situationen. 

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO-kongressen ställer sig/uttalar sig positiv till att LO tar initiativ till att samla förbun-

den till en landsomfattande kampdag till stöd för krav riktade till näringsliv och politiska 
församlingar på en snabb, omfattande och rättvis klimatomställning på alla samhälls-
områden byggd på kollektiva lösningar,

att LO genomför en informationskampanj riktad till medlemmarna om allvaret i klimat-
frågan och lyfter frågan om hur en rättvis grön omställning kan ske,

att LO undersöker vilket medlemsstöd som finns för en halv dags politiskt generalstrejk för 
klimatomställningen utan konfliktersättning,

att inget kapital eller fonder som LO äger eller har inflytande över investeras i fossil infra-
struktur (behandlas under dagordningspunkt 12.c),

att ställa sig bakom kravet på en statlig investeringsbank för finansiering av en grön omställ-
ning (behandlas under dagordningspunkt 17.b) samt

att uppdra åt LO att ta initiativ till ett nytt program för ekonomisk demokrati (behandlas 
under dagordningspunkt 17.b).
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Utlåtande motionerna 17.2, 17.3, 17.4 (att-sats 1, 2, 3) och 13.12 (att-sats 1) 

17.2

att LO under kongressperioden kritiskt granskar dagens ekonomiska system som bygger på oändlig ekono-

misk tillväxt och ohållbar konsumtion samt

att LO utreder och föreslår ett alternativt ekonomiskt system som är ekonomiskt, ekologiskt och framför allt 

socialt hållbart.

17.3

att LO verkar för att de branscher som medlemsförbunden organiserar ställs om och når nollutsläpp senast 

2035,

att LO verkar för att Sverige når nollutsläpp senast 2035,

att LO i förekommande fall tar ställning mot och motarbetar investeringar i fossil energi och infrastruktur för 

fossil energi,

att LO verkar för att Sverige sätter mål och arbetar för att de konsumtionsbaserade utsläppen ska minska,

att LO opinionsbildar för att en lyckad omställning ställer krav på en kraftfull omfördelningspolitik på alla 

områden,

att LO tar fram en plan för vilka investeringar som ska göras för att arbetstagare ska klara omställningen och 

rustas att ta de jobb som bör finnas i ett hållbart samhälle samt

att LO tillsammans med förbunden utarbetar praktiska verktyg för att öka arbetstagarnas inflytande över 

företagens miljöpåverkan och omställningsarbete.

17.4

att LO-kongressen ställer sig/uttalar sig positiv till att LO tar initiativ till att samla förbunden till en landsom-

fattande kampdag till stöd för krav riktade till näringsliv och politiska församlingar på en snabb, omfat-

tande och rättvis klimatomställning på alla samhällsområden byggd på kollektiva lösningar,

att LO genomför en informationskampanj riktad till medlemmarna om allvaret i klimatfrågan och lyfter frågan 

om hur en rättvis grön omställning kan ske samt

att LO undersöker vilket medlemsstöd som finns för en halv dags politiskt generalstrejk för klimatomställ-

ningen utan konfliktersättning.

13.12

att LO ska verka för en snabb klimatomställning genom politisk påverkan (behandlas under dagordnings-

punkt 17.a).

Motion 13.12 Miljövänliga alternativ föreslår att LO ska verka för en snabb klimatomställning genom politisk 

påverkan.

LOs styrelse delar motionärens uppfattning att det krävs stora och snabba insatser för att hejda den 

globala temperaturstegringen. För att klara Parisavtalet måste de globala växthusgasutsläppen enligt 

Naturvårdsverket minska i en takt som gör att de till år 2050 inte överstiger ett ton per person och år. 

Sveriges andel av de globala utsläppen är liten men det beror på vår befolkningsmängd. Utsläppen per person 

och år överstiger dock med råge vad som krävs för att klara Parisavtalet och uppgår till 5 ton per person och år. 
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Sveriges riksdag har beslutat att landets utsläpp ska vara netto-noll senast 2045. Vilket år som utsläp-

pen är noll är dock inte det enda som avgör hur stora klimatförändringarna blir. Lika viktiga är delmålen. För 

att inte överskrida kolbudgeten för 1,5 gradersmålet måste de globala utsläppen ha minskat med cirka 50 

procent år 2030 jämfört med 2010. Det är därför viktigt att LO och fackföreningsrörelsen är fortsatt aktiva 

och driver på för att Sverige minskar sin klimatpåverkan i den takt som krävs. De närmaste tio åren kommer 

att kräva stora insatser för att ställa om. Sverige har goda förutsättningar att ställa om. Det är dock inte det-

samma som att det sker friktionsfritt. Vi måste också försäkra oss om att de sociala och ekonomiska konse-

kvenserna är hållbara. För LO och fackföreningsrörelsen är det nödvändigt med en rättvis omställning. Med 

hänvisning till detta yrkar LOs styrelse på att motionen ska anses besvarad. 

I motion 17.2 tar motionären upp frågan om den ekonomiska tillväxten och hur vi bör se på den. 

Ekonomisk tillväxt har en tendens att framstå som lösningen på många av samhällets problem. Det möjlig-

gör såväl ökad gemensam välfärd som ökad individuell rikedom och det kan ske utan att någon behöver få det 

sämre. I media rapporteras återkommande om olika tillväxtsiffror och underförstått finns uppfattningen att 

om de avtar så har vi ett problem. Samma sak ser vi i den politiska debatten. Där blir gärna negativa siffror om 

den ekonomiska tillväxten ett slagträ för oppositionen i syfte att mana fram bilden av en misslyckad regering. 

Ekonomisk tillväxt har närmast kommit att likställas med ett objektivt mått på förbättring i största allmänhet. 

Hyllandet av ekonomisk tillväxt riskerar också att skapa skygglappar för de problem som en okritisk 

strävan efter tillväxt leder till. Det välstånd som den rika världen byggde upp under 1900-talet var på många 

sätt positiv men innebar samtidigt en enorm energiförbrukning av framför allt fossil energi som olja och kol. 

Räkningen för detta kommer nu och priset kommer att bli extremt högt om vi fortsätter på samma sätt. I den 

så kallade Sternrapporten pekar man på att en minskad tillväxt under kommande decennier kan begränsa kli-

matförändringarna och därmed dess kostnader. 

Trots att vi nu vet att fortsatta utsläpp av växthusgaser hotar mänsklighetens livsvillkor så fortsätter 

det. USAs regering vill fortsätta utnyttja fossila bränslen och hänvisar till dess ekonomiska fördelar. Många 

andra länder som står bakom Parisavtalet har ännu själva inte visat sig villiga att dra ner utsläppen i den takt 

som Parisavtalet kräver och bland tillväxtländerna finns många som i likhet med Kina, menar sig ha rätt att 

fortsätta att släppa ut växthusgaser för att kunna komma i kapp ekonomiskt. Men en blind tro på ekonomisk 

tillväxt riskerar inte bara att ge upphov till klimatförändringar. Vi ser också hur det leder till att människor 

utnyttjas i arbetslivet. I Kina tillåts inte fria fackföreningar och inom EU finns ekonomiska frizoner där andra 

lagar och regler gäller än i landet i övrigt. I Sverige ser vi hur olika typer av osäkra anställningsformer motive-

ras av ekonomiska skäl. 

LO-styrelsens uppfattning är att ekonomisk tillväxt är en förutsättning men inte en garant för generellt 

förbättrade villkor. Det sätt som vi mäter ekonomisk tillväxt på kommer lätt i konflikt med andra värden. Ända 

sedan fackföreningsrörelsens början har uppgiften varit att tygla ett ekonomiskt system som annars tenderar 

att utnyttja såväl människor som natur för att nå maximal tillväxt. Problemet är inte förbättringarna i sig utan 

att det ekonomiska tillväxtmåttet är otillförlitligt. Det tar inte hänsyn till kostnader som inte har ett pris. 

Under den senaste kongressperioden har LO tagit fram ett klimatpolitiskt program samt en rapport om det 

goda arbetet och en jämlikhetsrapport. Tillsammans utgör dessa LOs syn på hur vi kan skapa en hållbar eko-

nomisk tillväxt där ekonomisk tillväxt inte sker på bekostnad av enskilda människor samt djur och natur. Det 

är LOs ambition att tillsammans med förbunden driva krav grundade i dessa gentemot arbetsgivare och stat. 

LOs styrelse anser dock att det finns anledning att under kongressperioden fördjupa sig ytterligare i frå-

gan om på vilket sätt ekonomisk tillväxt riskerar att hamna i konflikt med andra värden. Ett sådant arbete 

skulle då ske i samarbete med LOs medlemsförbund.
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I motion 17.3 föreslås att LO ska verka för att Sverige minskar sin klimatpåverkan snabbare än riksdagen 

har beslutat. Den föreslår också att LO ska verka för att Sverige inför konsumentbaserade utsläppsmål samt 

att LO tydligare lyfter behovet av en rättvis omställning. 

LOs styrelse är av uppfattningen att Sverige ska ligga i framkant när det gäller att bli klimatneutral. 

Regeringens ambition att göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland är en bra målsättning som 

visar på nödvändigheten att koppla samman klimatfrågan med ett ekonomiskt och socialt perspektiv. 

På många sätt har Sverige redan visat att det är möjligt att förena god ekonomisk tillväxt med mins-

kade utsläpp. I jämförelse med andra industrialiserade länder ligger Sverige i framkant och under OECD-

genomsnittet. I Climate Change Performance Index hamnade Sverige i topp. Inget land kvalificerade sig i kate-

gorin ”mycket bra” när det gällde att göra tillräckligt för att klara Parismålen. Men, Sverige hamnade dock 

i topp genom att placera sig som nummer ett i klassen därunder som kallades ”bra”. Mellan 1990 (som är 

startår för FN:s mått på minskad klimatpåverkan) och 2018 minskade Sveriges utsläpp med 27 procent. Men 

mycket gjordes dessutom före 1990. Utbyggnaden av vattenkraft och kärnkraft möjliggjorde en närmast kol-

dioxidfri elproduktion och på senare år har denna kompletterats med biokraft och vindkraft. Likaså har koldi-

oxidutsläppen från värmeproduktion minskat genom utbyggnaden av fjärrvärmenäten. Till stor del används 

biobränslen och avfallsbränslen inom el- och fjärrvärmeproduktionen. Inom industrin har fossilanvändningen 

minskat genom bränsleskiften. En minskad deponering av avfall har också bidragit till att minska Sveriges 

utsläpp. Sveriges koldioxidskatt från början av 1990-talet har också varit en framgångsfaktor för att minska 

utsläpp och driva fram energieffektiviseringar. 

Men även om Sverige successivt har kunnat minska sina utsläpp är vi inte i mål. De territoriella växthus-

gasutsläppen uppgår årligen till drygt fem ton per person och måste minska drastiskt de kommande åren 

för att ligga i linje med Parisavtalet. Dess målsättning är att hålla den genomsnittliga globala temperaturök-

ningen så långt under 2 grader som möjligt, med ambitionen att inte överstiga 1,5 grader. Det kräver att de 

globala utsläppen når netto-noll runt mitten av seklet men redan år 2030 måste de ha minskat med hälften 

jämfört med utsläppen 2010. 

För att uppnå netto-nollutsläpp till 2050 får de globala utsläppen per person inte överstiga 1 ton per år. 

Sveriges klimatpolitik siktar på att nå ungefär 0,8 ton per svensk till 2045 för att därefter minska ytterligare i 

syfte att skapa negativa utsläpp.

Av de globala växthusgasutsläppen kommer ungefär 65 procent från fossila bränslen. Att skapa en fossilfri 

värld är nödvändigt för att klara Parisavtalet. I Sverige används fossila bränslen framför allt vid transporter 

och inom industriprocesserna. I många andra länder används de också för att producera el och värme. Inom 

Sverige pågår ett arbete med att göra alla sektorer fossilfria men det är ett jobb som inte Sverige klarar 

ensamt. Transportsektorn, som är vår stora fossilkonsument, består av fordon som också produceras i andra 

länder och med andra krav. Sverige kan ligga i framkant men är inte helt oberoende av vad som sker i andra 

länder. Förutsättningarna att nå nollutsläpp inom samtliga sektorer till 2035 är därför beroende av hur andra 

länder väljer att agera. 

Avgörande för hur framgångsrik Sverige är i sin omställning är också i vilken utsträckning vi lyckas ta fram 

konkurrenskraftiga och klimatsmarta alternativ till fossila bränslen. Att endast förbjuda eller beskatta fossila 

bränslen utan att det finns alternativ skulle leda till koldioxidläckage då verksamheten flyttar till ”fossilpara-

dis”. I LOs miljö- och klimatpolitiska program pekar LO ut viktiga satsningar för att minska Sveriges utsläpp 

av växthusgaser och samtidigt skapa nya konkurrenskraftiga jobb.

Till följd av den utlokalisering som har pågått i decennier för stora delar av industrin, tillverkas numer stora 

mängder av de varor som svenskar konsumerar i andra länder. Det är en del av den ständigt pågående struk-
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turomvandlingen av världsekonomin där länderna försöker stiga i den ekonomiska värdekedjan och skapa 

ekonomisk tillväxt för sina medborgare. Genom att exportera dessa varor till länder som Sverige kan de skapa 

ekonomiska förutsättningar för bättre levnadsvillkor. Det är en positiv del av världsekonomin men samtidigt 

det som gör att de konsumtionsbaserade utsläppen är högre än de produktionsbaserade i rika länder som 

Sverige. 

Inom FN-systemet utgår man ifrån de territoriella utsläppen, det vill säga de utsläpp som kommer från 

varje lands eget territorium. Anledningen är att FN-systemet bygger på suveräna stater, alltså stater som har 

kontroll och legitimitet att styra över sitt eget territorium. I de konsumtionsbaserade utsläppen ingår däremot 

en produkts alla utsläpp från samtliga led innan den konsumeras, det vill säga oavsett i vilket land dessa 

utsläpp sker.

Att sätta upp mål för de konsumtionsbaserade utsläppen är inte helt lätt för ett handelsberoende land som 

Sverige. De konsumtionsbaserade utsläppen kan minska om exportstaten beslutar att ersätta sina fossila 

bränslen med förnybar energi eller om importstaten väljer att strypa handeln med länderna de importerar 

från. I det senare fallet riskerar vi dock en intressekonflikt. Om fattigare stater ska kunna växa och bli rikare 

så måste de kunna exportera sina varor till länder som Sverige. Men, för att klara Parisavtalet så måste också 

de fattigare staterna ställa om och minska sin negativa klimatpåverkan. För att lösa denna konflikt mellan 

klimatpåverkan och utjämnade ekonomiska villkor vore det bättre att stödja utvecklingsländernas utveckling 

mot en hållbar ekonomisk tillväxt än att hindra dem i deras strävan att få bättre ekonomiska villkor. 

För Sveriges del är de konsumtionsbaserade utsläppen inte enbart en konsekvens av import från fattigare 

länder. Vi importerar också från rika länder som Tyskland och USA med avsevärt högre klimatpåverkan än 

Sverige. Genom EU-medlemskapet går det inte att förhindra import från Tyskland. Däremot kan vi påverka EU 

att föra en mer progressiv klimatpolitik. Vad gäller ett rikt land som USA, som själva har råd att genomföra en 

rättvis omställning, bör vi sätta tryck på dem att ta ansvar och fortsätta vara en del av Parisavtalet. Förslaget 

från den nya EU-kommissionen att införa en gränsavgift för varor som har orsakat koldioxidutsläpp skulle 

kunna vara en viktig åtgärd för att sätta press på USA att ta ansvar för sin klimatpåverkan. 

De konsumtionsbaserade utsläppen kan också minska om vi i Sverige handlar färre nyproducerade varor, 

något som också kan ske genom en ökad cirkularitet. Förlängd livstidsgaranti för varor och en ökad andra-

handsmarknad samt reparationer är några sådana åtgärder som skulle kunna minska de konsumtionsbase-

rade utsläppen. 

Med hänsyn tagen till att Sverige är beroende av internationell handel och varje land själv ansvarar för att 

minska sina territoriella utsläpp, samt att utvecklingsländerna behöver öka sitt exportvärde för att öka sitt 

välstånd, menar LOs styrelse att det också finns utrymme för att minska de konsumtionsbaserade utsläppen 

genom nationella åtgärder. LOs styrelse menar därför att Sverige bör anta mål för de konsumtionsbaserade 

utsläppen och arbeta för att de ska minska.

Avgörande för om Sverige ska kunna minska sina utsläpp är att medborgarna upplever att det sker på ett 

rättvist sätt. Vissa av oss befinner sig i branscher eller regioner som måste göra mer och till en högre kostnad 

för att uppnå klimatneutralitet. Samtidigt är klimatneutralitet en kollektiv nytta, vi drar alla nytta av det. Det 

är därför naturligt att fördela utvecklingskostnaderna rättvist såväl mellan enskilda individer som mellan 

branscher och regioner. LOs styrelse menar att Sverige har goda förutsättningar för att göra omställningen 

till en allmän utveckling av samhället. LO har alltid strävat och opinionsbildat för ett jämlikt samhälle och det-

samma gäller i fråga om utvecklingen mot ett klimatneutralt samhälle. 

I motionen föreslås att LO tillsammans med förbunden utarbetar praktiska verktyg för att öka arbetstagar-

nas inflytande över företagens miljöpåverkan och omställningsarbete. LOs styrelse delar uppfattningen att 
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fackföreningsrörelsen måste spela en större roll i miljö- och klimatarbetet. Frågan är av existentiell betydelse 

och det är från de företag som vi arbetar på som den negativa klimatpåverkan huvudsakligen kommer ifrån. 

Arbetarrörelsens utgångspunkt är att vi genom vårt arbete kan skapa bättre livsvillkor för oss själva och våra 

framtida generationer. Då kan vi inte arbeta på ett sätt som försämrar människors framtida livsvillkor. 

Det handlar också om att säkerställa våra jobb. Med all rätt kommer det att bli allt dyrare och svårare för 

företagen att försämra miljön och driva på klimatförändringarna. I förlängningen leder det till försämrade 

konkurrensvillkor och därmed risk för arbetslöshet. Genom att kräva investeringar i miljö- och klimatsmarta 

produktionslösningar samt innovationer i klimatsmarta produkter kan fackföreningsrörelsen driva på för en 

ekologiskt, social och ekonomiskt hållbar utveckling. Det skulle stärka konkurrenskraften och säkra syssel-

sättningen.

Ett förslag på hur detta kan ske borde LO få i uppgift att tillsammans med förbunden ta fram och föreslå för 

LO styrelsen under kommande kongressperiod. 

I motion 17.4 sätter motionären bland annat fokus på klimatförändringarna och det faktum att det i nuläget 

görs för lite för att begränsa den globala temperaturstegringen. LOs styrelse delar motionärens uppfattning 

att fackföreningsrörelsen spelar en viktig roll i utvecklingen mot ett klimatsmart samhälle. Majoriteten av 

växthusgaserna kommer från olika företag och organisationer och genom facklig närvaro på dessa arbets-

platser kan vi påverka arbetsgivarna att driva verksamheten utan negativ klimat- och miljöpåverkan. 

LOs styrelse är av uppfattningen att fackföreningsrörelsen bör intensifiera arbetet med att fråga företag 

och organisationer hur de påverkar miljö och klimat. Likaså att avkräva arbetsgivarna planer på åtgärder och 

investeringar för att bli miljö- och klimatneutrala. Det kräver en ökad utbildningsinsats bland våra medlem-

mar. Vi behöver öka medvetandet om hur klimat och miljö påverkas liksom hur och varför fackföreningsrörel-

sen kan arbeta med dessa frågor. Klimat- och miljöfrågorna finns därför inom LOs utbildningsprogram. 

Arbetarrörelsen har sedan länge en gemensam och internationell kampdag, förstamaj. Det finns all anled-

ning att då tydligare uppmärksamma fackföreningsrörelsens krav för att stoppa klimatförändringarna. 

Även om Sverige ännu inte har gjort tillräckligt för att leva upp till de utsläppsminskningar som krävs för 

att nå Parisavtalet så ligger vi väl framme. Som nation är vi högst rankade i klimatarbetet och många företag 

ligger i framkant när det gäller att minska sin klimatpåverkan. Mer finns att göra men LOs styrelse menar 

att lokalt och konkret fackligt arbete, såsom beskrivs ovan, skulle vara det mest framgångsrika sättet att nå 

resultat. En generalstrejk är i nuläget inte aktuell och det finns därför inte anledning att undersöka vilket med-

lemsstöd det finns för en sådan.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att  bifalla motionerna 17.2, 17.3 (att-sats 1), 17.3 (att-sats 4), 17.3 (att-sats 7), 

att  anse motionerna 17.3 (att-sats 3), 17.3 (att-sats 5), 17.3 (att-sats 6), 13.12 (att-sats 1) besvarade samt

att  avslå motionerna 17.3 (att-sats 2), 17.4 (att-sats 1), 17.4 (att-sats 2), 17.4 (att-sats 3).
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17.b Ekonomisk politik

17.5
En fråga om pengar – Ta strid för den svenska välfärdsmodellen
Elektrikerförbundet, Seko, Byggnadsarbetareförbundet, Målareförbundet
Frågan om välfärdens framtida finansiering har diskuterats länge. Vi kan nu konstatera att 
framtiden är här och frågan har blivit akut. Demografin slår nu till med kraft samtidigt som 
Sverige är på väg in i en lågkonjunktur. Kommuner och regioner har det redan tufft ekonomiskt 
och gapet mellan kostnader och intäkter växer dramatiskt de kommande åren. De som värnar 
den svenska generella välfärdsmodellen måste ta debatten om välfärdens finansiering på allvar. 
För det finns mycket goda förutsättningar för att säkra välfärdens gemensamma finansiering.

På tröskeln till 2020-talet står Sveriges kommuner och regioner inför ett allvarligt eko-
nomiskt läge. Enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) väntas ett 90-tal av landets 
290 kommuner gå med underskott i år samtidigt som 79 procent av kommunernas ekono-
michefer varnar för att det ekonomiska läget kommer att bli ännu värre under 2020. Enligt 
Lärarförbundets enkät planerar närmare nio av tio kommuner att göra nedskärningar i sko-
lan nästa år. Inom regionernas somatiska hälso- och sjukvård räknar SKR med att 18 av 20 
regioner kommer att gå med underskott i år. Effekterna av sparkraven och nedskärningarna 
märks redan nu. I Motala kommun planerade man att sänka värmen på äldreboenden och i 
Ystads kommun ska den varma maten för äldre dras in. I Gullspång bävar undersköterskor 
för fler nedskärningar, de hinner inte gå på toaletten som det är i dag. Från Kiruna rappor-
teras det om lärare som gråter när kommunen ska skära ner på 50 elevassistenter. I Region 
Stockholm uppmärksammades nyligen varslet av 250 läkare och 350 undersköterskor på 
Karolinska sjukhuset som väntas gå back med 1,6 miljarder kronor i år.

Det märkliga med dessa uppsägningar och varsel är att de kommer samtidigt som rekry-
teringsbehoven i den offentliga sektorn är enorma. Enligt SKRs försiktiga prognos behöver 
det anställas 200 000 fler inom välfärden fram till 2026. Räknar man med pensionsavgångar 
behöver totalt 508 000 nyrekryteras till 2026. Behovet av fler anställda är direkt kopplat till 
den demografiska utvecklingen där antalet barn och framför allt äldre i befolkningen ökar 
kraftigt. Antalet äldre över 80 år beräknas näst intill att fördubblas fram till 2028. 

Enligt finansdepartementet leder de ökande behoven till att välfärden i dagsläget dras 
med ett finansieringsgap på 90 miljarder kronor fram till 2026. Enligt SKR är gapet mellan 
kostnader och intäkter ännu större och ligger på 18 miljarder kronor 2021, ytterligare 27 mil-
jarder kronor 2022 och 33 miljarder 2023. Men dessa prognoser underskattar behoven då man 
utgår ifrån dagens otillräckliga personaltäthet och standard. Enligt Kommunal behövs det i 
dag runt 50 000 fler heltidsanställda inom välfärden för att nå en acceptabel arbetsmiljö för 
dagens välfärdsarbetare. Vi är eniga med Kommunal på denna punkt, dagens nivå räcker inte.

Grundfundamentet i den svenska generella välfärdsmodellen är att alla medborgare in-
kluderas på lika villkor och att välfärden finansieras gemensamt. Men ekonomiska och poli-
tiska krafter mobiliserar nu för att utnyttja välfärdskrisen och dagens brister i ett försök att 
utmana välfärdens gemensamma finansiering. Karin Svanborg-Sjövall, vd på näringslivets 
tankesmedja Timbro förutsåg att ”i en lågkonjunktur kommer vi tvingas till mycket tuffa 
prioriteringar, och då kommer diskussionen om hur välfärden ska finansieras att komma i 
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gång på allvar” (Dagens Industri 2 november 2018). Enligt henne ska Timbros ”nästa stora 
opinionsoffensiv” rikta in sig på sjukvården och äldreomsorgen och driva på för att öppna 
upp för privat finansiering via olika försäkringslösningar. Muf-ordförande Benjamin Dousa 
driver linjen att vården ska finansieras med privata sjukvårdsförsäkringar som ska ersätta 
landstingsskatten. Efter påtryckningar från Muf beslutade Moderaternas partistämma nyli-
gen att partiets nytillsatta arbetsgrupp för framtidens vård och omsorg ska göra en översyn 
av den skattebaserade finansieringsmodellen. 

Moderaternas främsta sjukvårdspolitiker, Stockholms skandalomsusade finansregionråd 
Irene Svenonius, föreslog liknande idéer nyligen i en intervju i Svenska Dagbladet. Ett van-
ligt argument från de som vill överge den solidariska finansieringen är att det i dag inte 
skulle finnas pengar nog för att upprätthålla ett gemensamt finansierat välfärdssystem av 
hög standard. Detta är inte sant. 

Sverige har urstarka statsfinanser och vi har som land aldrig varit rikare. De summor som 
behövs för att lösa dagens brister och sluta finansieringsgapet framöver är långt ifrån oöver-
komliga. Vi pekar på tre sätt som möjliggör en fortsatt gemensam finansiering: 
1. Höj skattekvoten. Den svenska skattekvoten som andel av BNP har minskat dramatiskt 

de senaste tjugo åren. Detta har bidragit till att erodera den ekonomiska basen för det 
svenska välfärdssystemet. Om vi i dag hade haft samma skattekvot som 1999 hade det 
bara under 2019 genererat runt 240 miljarder kronor mer i skatteintäkter. Det är långt 
mycket mer pengar än vad som behövs årligen för att lösa dagens underbemanning och 
möta de ökande behoven framöver. Vår slutsats är att det i dag finns gott om utrymme 
att höja skattekvoten om man vill säkra välfärdens finansiering. 

2. Överge överskottsmålet. Dagens finanspolitiska ramverk är förlegat. Sverige har i dag 
en rekordlåg statsskuld som, enligt prognoser, kommer fortsätta sjunka mot noll med 
nuvarande regler. Om ramverkets överskottsmål slopas och ett balansmål införs skulle 
omkring 17 miljarder kronor frigöras varje år. Detta är pengar som kan användas till att 
börja täppa igen kommunernas och regionernas växande gap mellan intäkter och kost-
nader för välfärden. 

3. Stabilisera statsskulden. Ett balansmål räcker dock inte för att stabilisera statsskulden 
vid skuldankarets rekommenderade 35 procent av BNP. I dagens läge behöver Sverige gå 
med underskott för att statsskulden ska stabiliseras och sluta sjunka som andel av BNP. 
Enligt våra beräkningar behövs ett underskott på strax under 1 procent, vilket innebär att 
det finns ett utrymme att tillföra nästan 45 miljarder kronor om året till statsbudgeten, 
utöver de 17 miljarder som balansmålet skulle ge, utan att statsskulden växer. Detta är 
pengar som kan användas till viktiga investeringar i infrastruktur, bostäder och välfärd. 
En möjlig höjning av skuldankaret bör också diskuteras vid behov av större samhällsvik-
tiga investeringar. För den som värnar den svenska välfärdsmodellen är det största pro-
blemet i dag inte bristen på pengar. 

Bara genom att införa ett balansmål kan finansieringsgapet på 90 miljarder kronor fram 
till 2026 enkelt hanteras. Bara genom att höja skattekvoten 1 procent kan cirka 50 miljarder 
kronor användas till att anställa minst 50 000 fler i välfärden och bryta dagens underbeman-
ning. Därutöver kan skattekvoten höjas ytterligare eftersom den sänkts kraftigt sedan 1999. 
Alternativet till de lösningar vi skisserar är att ge upp möjligheten till en sammanhållen väl-
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färd där arbetarklass och medelklass ingår i samma solidariska system. Det skulle innebära 
ett förödande systemskifte. Välfärdens svältkur är inte nödvändig. Den är ett politiskt val. 
För ett fackföreningsrörelsen är denna politiska strid en ödesfråga.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO arbetar för att ändra det finanspolitiska ramverket så att välfärdens resurser kan tryggas,
att LO aktivt verkar för att regeringen skrotar överskottsmålet,
att LO aktivt verkar för att samhällsekonomin styr mot skuldankaret.
att LO aktivt ska verka för att staten i större utsträckning har en investeringsbudget och en 

driftsbudget och därmed frigör resurser för välfärden,
att LO aktivt verkar för att staten ökar sin konsumtion för att överbrygga en konjunktur-

nedgång samt
att LO aktivt verkar för att staten tidigarelägger infrastrukturinvesteringar och upprätthål-

ler byggtakten när konjunkturen viker neråt.

17.6
Rädda välfärden
Fastighetsanställdas Förbund
Det är dags att agera och rädda välfärden. Vi som värnar den svenska generella välfärdsmo-
dellen måste ta debatten om välfärdens finansiering på allvar. Det finns nämligen mycket 
goda förutsättningar för att säkra välfärden.

Grunden för den svenska generella välfärdsmodellen är att alla medborgare inkluderas 
på lika villkor och att välfärden finansieras gemensamt. Ekonomiska och politiska krafter 
mobiliserar nu för att utnyttja välfärdskrisen och dagens brister i ett försök att utmana väl-
färdens gemensamma finansiering. Ett vanligt argument från de som vill överge den soli-
dariska finansieringen är att det i dag inte skulle finnas pengar nog för att upprätthålla ett 
gemensamt finansierat välfärdssystem av hög standard. Detta är inte sant. 

Sverige har urstarka statsfinanser och vi har som land aldrig varit rikare. De summor som 
behövs för att lösa dagens brister och sluta finansieringsgapet framöver är långt ifrån oöver-
komliga. Det finns tre sätt som möjliggör en fortsatt gemensam finansiering: 
1. Höj skattekvoten. Den svenska skattekvoten som andel av BNP har minskat dramatiskt 

de senaste tjugo åren. Det hotar basen för välfärdssystemet. 
2. Överge överskottsmålet. Om ramverkets överskottsmål slopas och ett balansmål införs 

frigörs varje år pengar som kan användas till kommunernas och regionernas kostnader 
för välfärden. 

3. Stabilisera statsskulden. Ett balansmål är inte tillräckligt för att stabilisera statsskulden. 
Vid ett underskott på strax under 1 procent finns ett utrymme på nästan 45 miljarder 
kronor om året till statsbudgeten. Pengar som kan användas till viktiga investeringar i 
infrastruktur, bostäder och välfärd. 

Alternativet är att ge upp möjligheten till en sammanhållen välfärd där arbetarklass och 
medelklass ingår i samma solidariska system. Det skulle innebära ett förödande systemskifte. 
Välfärdens svältkur är inte nödvändig. Den är ett politiskt val. För fackföreningsrörelsen är 
denna politiska strid en ödesfråga.
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Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO arbetar för att ändra det finanspolitiska ramverket så att välfärdens resurser kan tryggas,
att LO aktivt verkar för att regeringen skrotar överskottsmålet,
att LO aktivt ska verka för att staten i större utsträckning har en investeringsbudget och en 

driftsbudget och därmed frigör resurser för välfärden samt
att LO aktivt verkar för att staten tidigarelägger infrastrukturinvesteringar och upprätthål-

ler byggtakten när konjunkturen viker neråt.

17.7
För en offensiv ekonomisk politik
Seko
Trots nedgång i konjunkturen har saken varit solklar för finansminister Magdalena Andersson 
– statsbudgeten ska fortsätta stramas åt. Stigande arbetslöshetssiffror, underfinansierad välfärd 
och nedgången infrastruktur borde vara skäl nog att bryta med det finanspolitiska ramverk 
som i dag begränsar statens handlingsutrymme i ekonomin. Detta ramverk som samtliga 
riksdagspartier utom Sverigedemokraterna ställde sig bakom sommaren 2016 innebär att 
de offentliga finanserna ska gå med ett överskott motsvarande 0,33 procent av BNP årligen 
under en konjunkturcykel (överskottsmålet). Miljarder kronor ska alltså läggas på hög varje 
år i stället för att användas till investeringar i sysselsättning, välfärd och klimat. Ramverket 
innebär också att den offentliga skulden ska hållas omkring 35 procent av BNP (skuldankaret).

Just på grund av denna systematiska, åtstramande ekonomiska politik underskrider re-
dan i år den svenska offentliga skulden dessa 35 procent. Statens ekonomi är urstark och den 
samlade offentliga sektorn har som en jämförelse en finansiell nettoförmögenhet motsva-
rande 26 procent av BNP, eller drygt 1 200 miljarder kronor! Bara rika oljestater har starkare 
offentliga finanser än Sverige. Samtidigt skenar ojämlikheten och utvecklingen där den ri-
kaste procenten drar ifrån oss andra tycks inte ta slut. Kommunernas ekonomier går redan 
på knäna och de efterföljande nedskärningarna slår hårt emot de kvinnodominerade bran-
scher som sköts i kommunal regi. Både stat och rika hushåll sitter på enorma förmögenheter 
som borde vara i omlopp för att öka välstånd och jämlikhet. Den nyliberala trend då staten 
lämnar ifrån sig alltmer ansvar måste brytas. Staten måste återigen ta ett större ansvar för 
sysselsättning och investeringar.

LO-ekonomerna är inne på samma linje och hävdar i sin senaste konjunkturprognos att 
dagens finanspolitiska ramverk måste ändras. Att inte göra det vore att ”riskera för mycket” 
för välfärden, menar de. S-föreningen Reformisterna är dessutom en positiv kraft i arbetar-
rörelsen som ser ett brott med dagens budgetregler som en förutsättning för en kraftfull 
klimat-, välfärds- och sysselsättningspolitik. 

Också LO-kongressen 2016 riktade skarp kritik mot budgetregler som gör det omöjligt att 
utnyttja det låga ränteläget för offentliga investeringar. Tyvärr har LO därefter varit alltför 
försiktiga med att driva kravet på ändrade budgetregler. Det är nu hög tid att ändra på det.

Det behövs ett politiskt program som ändrar den politiska dagordningen och blir den 
”game changer” arbetarrörelsen behöver för att klimatomställning och arbetande människors 
livsvillkor ska ställas i fokus. Vi inom fackföreningsrörelsen har en viktig uppgift i att pressa 
på arbetarrörelsens partier att verka för en annan ekonomisk politik som minskar klyftorna, 
ökar sysselsättningen, bygger ut välfärden och främjar samhällsnyttiga investeringar.
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I dagsläget ligger räntan på 10-åriga statsobligationer på minus 0,2–0,3 procent – staten 
får alltså i praktiken betalt för att låna! Att denna möjlighet inte lyfts fram av arbetarrörel-
sens partier är svårbegripligt för oss. Att stapla pengar på hög och prioritera minskning av 
en rekordlåg statsskuld, samtidigt som infrastruktur och välfärd förfaller, är inte en politik 
för minskade klyftor!

Att enbart höja skatterna räcker inte för att fylla det investeringsbehov som finns i sam-
hället. Utöver sysselsättning och välfärdsinvesteringar står klimathotet för dörren. Genom 
att låna till en negativ realränta och skrota dagens strama budgetregler klarar vi utan pro-
blem den gröna omställning som behöver göras. Låt oss visa att målet om full sysselsättning 
är möjligt och att vi vet vägen dit!

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO-kongressen ska tillkännage som sin mening att Socialdemokraterna ska överge må-

let om överskott i de offentliga finanserna och i stället verka för ett nytt finanspolitiskt 
ramverk som gör det möjligt att lånefinansiera offentliga investeringar samt

att LO-kongressen ska tillkännage det som sin mening att Socialdemokraterna ska lägga 
fram ett offentligt investeringsprogram för full sysselsättning, kraftigt utbyggd välfärd 
och en grön omställning.
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Utlåtande motionerna 17.5–17.7, 17.4 (att-sats 5, 6) och 17.8 (att-sats 6)

17.5

att LO arbetar för att ändra det finanspolitiska ramverket så att välfärdens resurser kan tryggas,

att LO aktivt verkar för att regeringen skrotar överskottsmålet,

att LO aktivt verkar för att samhällsekonomin styr mot skuldankaret.

att LO aktivt ska verka för att staten i större utsträckning har en investeringsbudget och en driftsbudget och 

därmed frigör resurser för välfärden,

att LO aktivt verkar för att staten ökar sin konsumtion för att överbrygga en konjunkturnedgång samt

att LO aktivt verkar för att staten tidigarelägger infrastrukturinvesteringar och upprätthåller byggtakten när 

konjunkturen viker neråt.

17.6

att LO arbetar för att ändra det finanspolitiska ramverket så att välfärdens resurser kan tryggas,

att LO aktivt verkar för att regeringen skrotar överskottsmålet,

att LO aktivt ska verka för att staten i större utsträckning har en investeringsbudget och en driftsbudget och 

därmed frigör resurser för välfärden samt

att LO aktivt verkar för att staten tidigarelägger infrastrukturinvesteringar och upprätthåller byggtakten när 

konjunkturen viker neråt.

17.7

att LO-kongressen ska tillkännage som sin mening att Socialdemokraterna ska överge målet om överskott i 

de offentliga finanserna och i stället verka för ett nytt finanspolitiskt ramverk som gör det möjligt att låne-

finansiera offentliga investeringar samt

att LO-kongressen ska tillkännage det som sin mening att Socialdemokraterna ska lägga fram ett offentligt 

investeringsprogram för full sysselsättning, kraftigt utbyggd välfärd och en grön omställning.

17.4

att ställa sig bakom kravet på en statlig investeringsbank för finansiering av en grön omställning (behandlas 

under dagordningspunkt 17.b) samt

att uppdra åt LO att ta initiativ till ett nytt program för ekonomisk demokrati (behandlas under dagordnings-

punkt 17.b).

17.8

att LO bör verka för att Sverige avskaffar det finanspolitiska överskottsmålet och ersätter det med ett balans-

mål (behandlas under dagordningspunkt 17.b).

Enligt LO är de övergripande målen för den ekonomiska politiken full sysselsättning, jämlikhet och goda 

förutsättningarna för tillväxt. De offentliga utgifterna är medel för att uppnå dessa mål. Hållbara offentliga 

finanser är en förutsättning för att det ska vara möjligt att använda offentliga resurser och den ekonomiska 

politiken för att nå de övergripande målen. En restriktion är att finanspolitiken inte ska orsaka överhettning 

och därmed oönskat hög inflation, med risk för att ekonomin i stället stramas åt via penningpolitiken. LOs 
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uppfattning är att starka offentliga finanser är medel som ska användas för att uppnå de övergripande målen 

– och därför inte ett mål i sig.

De offentliga finanserna har förbättrats kraftigt. Den långsiktiga utvecklingen kan beskrivas med hjälp av 

bruttoskuldens storlek i förhållande till BNP, som har minskat från 70 procent vid mitten av 1990-talet till 35 

procent 2019. Den finansiella nettoställningen har samtidigt gått från minus 25 procent till plus 25 procent. På 

kort sikt är det årliga finansiella sparande (totala inkomster minus utgifter) av intresse, de senaste fyra åren 

har det varit relativt stabilt och uppgått till mellan 0,5 och 1,5 procent av BNP, vilket betyder minskad brutto-

skuldkvot. 

Kommuner och regioner upplever tilltagande problem att finansiera sina verksamheter. Om det ska vara 

möjligt att svara upp mot de behov som drivs av den demografiska utvecklingen och dessutom höja ambi-

tionsnivån, måste sektorn tillföras stora resurser kommande år. Enligt LOs uppfattning klarar de offentliga 

finanserna av denna utmaning. Men det försvåras av nuvarande överskottsmål.

Mot bakgrund av de starka offentliga finanserna, lågt inflationstryck och en hög arbetslöshet, har 

LO-ekonomerna också fört fram krav på en mer expansiv ekonomisk politik, det vill säga ofinansierade refor-

mer. Ett starkare och ihållande efterfrågetryck i ekonomin leder till lägre arbetslöshet på sikt. LO verkar för 

att den ekonomiska politiken ska vara expansiv så länge som arbetslösheten kan pressas ned med efterfrå-

geåtgärder, räntorna är låga och inflationen är låg.

För att förbättra möjligheten att finansiera välfärdstjänsterna och bedriva en mer expansiv finanspolitik 

måste det finanspolitiska ramverket förändras – överskottsmålet behöver skrotas och kan ersättas av brut-

toskuldkvoten som en indikator på om de offentliga finanserna är långsiktigt hållbara. Därmed inte sagt att 

dagens skuldkvot är det eftersträvansvärda målet. Vilken nivå på skuldkvoten som blir aktuell måste bedö-

mas utifrån de behov ekonomin står inför. I nuvarande situation, med stora demografiska utmaningar och 

behov av omfattande investeringar för att klara klimatomställningen, kan det vara nödvändigt med en högre 

skuldkvot för att uppnå övergripande mål.

Det är styrelsens uppfattning att en förändring av det finanspolitiska ramverket i linje med ovanstående 

ger ökat utrymme för nödvändiga investeringar. Under förutsättning att överskottsmålet tas bort ger inte 

förslaget att dela upp statens budget i en driftsbudget respektive investeringsbudget större utrymme för 

investeringar. Då är det i stället utvecklingen av den offentliga bruttoskulden som utgör restriktionen. Med ett 

bibehållet överskottsmål är det motiverat att driva kravet på en separat investeringsbudget som ligger utan-

för målet. Under sådana förutsättningar bör LO arbeta för en uppdelning. Det finns då ett antal problem som 

man behöver ta ställning till, till exempel att investeringar kan definieras på många olika sätt. Utgifterna för 

lärare (offentlig konsumtion) är väl så viktiga för en utbildningssatsning som investeringen i lokaler. Det finns 

därför ett behov av att LO internt utreder frågan och hur den är kopplad till finanspolitiken.

Inom ramen för det långsiktiga ramverket ska staten naturligtvis ansvara för att det, utöver automatiska 

stabilisatorer såsom arbetslöshetsförsäkringen, bedrivs en aktiv ekonomisk politik för att utjämna konjunk-

tursvängningar. Det innebär att statliga investeringar, transfereringar och konsumtion behöver variera över 

tiden och att det finns beredskap för att snabbt sätta in åtgärder när det behövs.

Klimatomställningen kommer att kräva stora investeringar, både i näringslivet och offentlig sektor. Det är 

nödvändigt att staten på olika sätt ger incitament så att dessa investeringar kommer till stånd. Ett exempel är 

”Industriklivet”, där regeringen satsar 300 miljoner kronor per år fram till år 2040, för att minska processut-

släpp i industrin. Satsningen består både av stöd till förstudier, bland annat detaljerade projekteringsstudier, 

och stöd till investeringar. Målgruppen för stödet är industrier med så kallade processrelaterade utsläpp 

men även universitet/forskningsinstitut. En annan typ av statligt bidrag till förnyelse är det riskkapital som 
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Industrifonden och ALMI kan bidra med. Staten kan vid behov utöka anslagen till ”Industriklivet” eller styra 

Industrifondens respektive ALMIs inriktning. Staten har därmed flera redskap till sin hjälp för att allokera 

resurser till klimatomställningen.

Det finns skäl att diskutera ekonomisk demokrati. Men frågan hänger inte naturligen ihop med behovet av 

klimatomställningen. Människor påverkas på många olika sätt av klimatfrågan, både som producent, konsu-

ment och medborgare. Den spänner över hela samhällsutvecklingen och är av sådan karaktär att den bör han-

teras i det politiska systemet, inte begränsas till en fråga om ekonomisk demokrati. Det är inte självklart att 

ökad ekonomisk demokrati skulle leda till att besluten grundas på mer långsiktiga ställningstaganden som 

utgår från miljömässig hållbarhet.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att  bifalla motionerna 17.5, 17.6, 17.7, 

att  anse motionerna 17.4 (att-sats 5), 17.8 (att-sats 6) besvarade samt

att  avslå motionen 17.4 (att-sats 6).
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17.b.1 Skatter

17.8
En ny ekonomisk politik för flertalet 
Byggnadsarbetareförbundet region GävleDala
Sverige är ett land med allvarliga samhällsproblem. Vi har oacceptabla köer i sjukvården, 
gängkriminalitet och skjutningar, för låga skolresultat, bostadsbrist, låga pensioner och otill-
räckliga klimatinvesteringar. Att anställa sjuksköterskor och ge dem en rättvis arbetsmiljö 
kostar. Poliser kostar. Lärare kostar. Investeringar kräver resurser. 

Om inte Socialdemokraterna är ett parti för flertalet, om inte vi är det bästa partiet för 
vanligt folk, välfärden och med en tydlig fördelningsprofil så förlorar vi vårt existensberät-
tigande. Det är dags för en ekonomisk politik som gynnar flertalet. Beskatta de rikaste.

Sverige är i dag ett skatteparadis för miljonärer. Internationellt sticker vi ut som ett av de län-
der som tar in minst via förmögenhetsrelaterade skatter och är det land som kraftigast minskat 
sina intäkter från denna typ av skatter sedan 1990-talet. Sverige har ingen fastighetsskatt, ingen 
förmögenhetsskatt och ingen arvsskatt. Lägg till en djungel av skatter på kapitalavkastning där 
den som har kunskap kraftigt kan sänka sin effektiva skatt på kapitalvinster. Det här bör vi ändra.

Skatt på lyxvillor
Tidigare beskattades villor med 1,5 procent av taxeringsvärdet. I dag är procentsatsen 0,75 pro-
cent för villor men skatten har ett lågt tak om ungefär 8 000 kronor och benämns numera 
som ”fastighetsavgift”. Fastighetsbeskattning är på många sätt effektiv. Skattebasen kan inte 
flytta. Skatten minskar inte incitamenten att arbeta. Skatten är mycket fördelningspolitiskt 
träffsäker och skatten bidrar till att bostadsbeståndet används mer effektivt. 

En skatt på lyxvillor behöver parera det folkliga missnöje som fanns kring den avskaf-
fade fastighetsskatten. En viktig anledning till missnöjet var sannolikt att fastighetsskat-
ten kraftigt kunde förändras från år till år. Ett sätt att hantera detta skulle kunna vara att 
begränsa uppräkningen av skatten till max ett par procent över inflationstakt, i stället för 
hela värdestigningen av fastigheten. 

Ett annat alternativ är att öppna för att fastighetsägaren ska kunna avstå från att betala 
skatten och låta den vara en skuld kopplad till själva fastigheten som regleras vid till exem-
pel överlåtelse. Ytterligare ett komplement skulle vara att begränsa dagens mycket generösa 
ränteavdrag. Den nya skatten på lyxvillor bör träffa landets 1–2 procent dyraste bostäder.

Förmögenhetsskatt
Förmögenhetsskatten avskaffades i Sverige den 1 januari 2007. I dag har Norge, Spanien och 
Schweiz en förmögenhetsskatt. I den internationella debatten har skatten en renässans. 
Skatten har en förespråkare i ekonomen Thomas Piketty och finns med i den amerikanska 
valdebatten där senator Elizabeth Warren har föreslagit den. Förmögenhetsskatten i Schweiz 
är särskilt intressant. Ett av världens rikaste länder och hem för några av världens rikaste 
personer klarar av att ta ut en förmögenhetsskatt. Dessutom har Schweiz lyckats bibehålla 
skatteuttagets andel av förmögenheterna och får nu in dubbelt så mycket förmögenhets-
skatt som andel av BNP som landet lyckades med på 1990-talet. Om en förmögenhetsskatt 
är möjlig i Schweiz varför skulle den då vara ogenomförbar i Sverige?
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Skatt på arv och gåvor 
Att Sverige avskaffade arvsskatten framstår i efterhand som mycket udda. Internationellt sett 
är arvs- och gåvoskatter vanliga. USA beskattar arv. Skatten finns i dag i 18 av 28 EU-länder, 
inklusive Storbritannien. Det är utöver bidraget till välfärden en ideologiskt önskvärd skatt 
som motverkar klassamhälle och privilegier.

Kapitalinkomster
Av Sveriges totala kapitalinkomster går i dag runt 90 procent till de 10 procent med högst 
inkomster. Över hälften av kapitalinkomsterna går till landets rikaste procent. Det säger 
sig själv att detta är bedrövligt.

En ny ekonomisk politik för flertalet
Utöver riktade skatter mot de som tjänar allra mest behöver den ekonomiska politiken för-
ändras. Överskottsmålet har spelat ut sin roll, klimatläget är akut och kräver investeringar, 
värnskatten har avskaffats och skattesmitning är ett stort problem. Dessa saker måste åt- 
gärdas. 

Ska vi på allvar lösa samhällsproblem, förbättra välfärden, minska klyftor och vara det 
bästa partiet för flertalet räcker det inte med ord. Vi måste ha tydliga förslag för just detta.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO bör verka för att Sverige inför en ny förmögenhetskatt,
att LO bör verka för att Sverige inför en ny skatt på arv och gåvor,
att LO bör verka för att Sverige inför en ny skatt på lyxvillor,
att LO bör verka för att Sverige höjer skatten för de med allra högst kapitalinkomster,
att LO bör verka för att, med tanke på värnskattens avskaffande samt sex jobbskatteavdrag, 

Sverige inför en ny skatt på de allra högsta inkomsterna,
att LO bör verka för att Sverige avskaffar det finanspolitiska överskottsmålet och ersätter 

det med ett balansmål (behandlas under dagordningspunkt 17.b) samt
att LO bör verka för att Sverige kraftigt skärper straffen samt försvårar den grova skatte-

smitningen.

17.9
Skattereform för jämlikhet
Seko, Målareförbundet, Byggnadsarbetareförbundet, Elektrikerförbundet
73 procent av de svenska väljarna tycker att det är viktigt att den skattereform som en-
ligt januariavtalet ska genomföras leder till minskade ekonomiska klyftor. Det visar 
Jämlikhetsundersökningen 2019 som fackliga tankesmedjan Katalys låtit Novus utföra. 
Väljarnas åsikter stämmer väl överens med målsättningen i januariavtalet, nämligen att 
genomföra en skattereform som ”utjämnar dagens växande ekonomiska klyftor”, men inte 
med den politik som nu genomförs som låter de ekonomiska klyftorna växa.

Det är januariavtalet som i allt väsentligt avgör inriktningen på den svenska regerings-
politiken. Avtalets 73 punkter utgör ramen, men därutöver ska varje budget förhandlas i ett 
givande och tagande mellan de fyra partier, Social demokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet 
och Liberalerna, som står bakom avtalet. Resultatet av de förhandlingarna kan vi nu se i 
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regeringens höstbudget. De ekonomiska klyftorna i det svenska samhället kommer att öka 
ytterligare, framför allt på grund av att värnskatten avskaffas. 

Resultaten visar att det finns ett mycket stort stöd för en skatte reform som minskar de 
ekonomiska klyftorna. I alla riksdagspartier finns en majoritet av väljare som anser att en 
sådan skattereform är viktig. På den rödgröna sidan är majoriteten 96-procentig, men även 
bland Centerns och Liberalernas väljare tycker 72 procent att en sådan reform är viktig. 
Partierna bakom januariavtalet kan således känna sig trygga i att de har sina väljare med sig 
när de genomför en skattereform som leder till minskade ekonomiska klyftor.

Även för förslaget att åter införa en skatt på förmögenheter över 10 miljoner kronor finns 
majoritetsstöd. 50 procent av väljarna tycker att en sådan skatt är ett bra förslag medan 31 
procent tycker att det är dåligt. Även här finns en stor majoritet bland de rödgröna där fyra 
av fem är för, men också bland Centerpartiets väljare säger sig dubbelt så många vara för (43 
procent) som emot (19 procent). För förslaget att införa en progressiv fastighetsskatt finns 
däremot inte majoritetsstöd. Tvärtom tycker 39 procent att det är ett dåligt förslag och en-
bart 34 procent att det är ett bra förslag. 

Motståndet mot en förmögenhetsskatt minskar när gränsen för förmögenheter som ska 
beskattas ändras från 5 till 10 miljoner kronor och att denna minskning är särskilt stor bland 
Centerpartiets väljare. 2017 tyckte 47 procent av Centerns väljare att en skatt på förmögen-
heter över 5 miljoner kronor var ett dåligt förslag. 2019 är det bara 20 procent som tycker 
att en skatt på förmögenheter över 10 miljoner kronor är dåligt. Ett annat mycket tydligt 
mönster är det som utgår från inkomstskillnader. Det är de med låga inkomster som med 
mycket stor majoritet är för en inkomstutjämnande skattereform. Här finns också en klar 
majoritet som stöder en förmögenhetsskatt och ett flertal som vill ha en progressiv skatt på 
fastigheter. I denna grupp med låga inkomster finns förlorarna på den politik som fått de 
ekonomiska klyftorna att växa. Här finns fattiga barnfamiljer och pensionärer. 

Mycket har hänt sedan skattereformen 1990/91, som gör att det nu finns ett uppenbart 
behov att se över skattesystemet. Inte minst gäller det kapitalbeskattningen. 2004 avskaf-
fades arvsskatten, 2007 förmögenhetsskatten och 2008 fastighetsskatten, som omvandla-
des till en kommunal avgift. Från att ha haft västvärldens hårdaste kapitalbeskattning har 
Sverige blivit ett land med den kanske mildaste kapitalbeskattningen. Ett skatteparadis för de  
rika. 

En förmögenhetsskatt som tas ut på stora förmögenheter skulle kunna ge ett betydande 
tillskott till välfärden. Även en progressiv fastighetsskatt borde kunna ge ett avsevärt till-
skott, men hur olika skatter utformas har stor påverkan på hur olika väljargrupper ställer sig.

Uppenbart är att fastighetsskatten, som de flesta ekonomer anser vara en mycket bra 
och stabil skattebas, uppfattas som hotfull av breda väljargrupper. För att kunna införa en 
progressiv fastighetsskatt behövs sannolikt både omfattande pedagogik och fingertopps-
känsla för hur reformen utförs. Det finns ett mycket stort stöd för en utjämnande skat-
tereform. Inte minst bland sympatisörerna till de partier som undertecknat januariavtalet 
är majoriteten mycket stor. En skattereform som omfördelar har stöd av allt fler ekonomer 
och internationella institutioner som IMF och OECD. En reformering av skattesystemet är 
i själva verket avgörande för legitimiteten i systemet och ytterst för tilliten till en generell 
välfärdspolitik. Trovärdigheten i en sådan politik riskerar att helt raseras om medborgarna 
finner att inte alla bidrar efter förmåga. Särskilt upprörande är om de som är rikast gynnas 
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av skattesystemet och betalar en mindre andel i skatt än vanliga löntagare. Så är det tyvärr 
i dag. Därför behövs en omfördelande skattereform.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO aktivt verkar för att en ny skattereform minskar klyftorna och ökar den ekonomiska 

utjämningen,
att LO aktivt ska verka för att progressiva skatter som förmögenhetsskatt, fastighetsskatt 

och arvs- och gåvoskatt införs,
att ett tak sätts på ränteavdraget vid 5 miljoner och att avdraget på sikt avskaffas samt
att LO aktivt ska verka för att dagens avdrag som starkt gynnar kapitalägare och högin-

komsttagare avskaffas.

17.10
Progressivt skattesystem
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
Sverige har på många sätt under ett par decennier genomgått en förändring. Politiken har 
förskjutits åt höger i och med det nyliberala projektet som alltmer tagit över och färgat vårt 
samhälle.

En av de viktiga punkter där utvecklingen syns är i skattepolitiken. Jobbskatteavdragen, 
möjligheterna för de som redan har råd att få skattesubventionerade jobb utförda eller 
73-punktsprogrammets slopande av värnskatten till exempel är tydliga tecken på föränd-
ringen och de förstör också möjligheterna till en bra och reell utjämning mellan de fattigaste 
och de rikaste i samhället. 

Skattesubventionerna åt de rikaste gynnar inte heller utvecklingen av ekonomin på det 
sätt som ett rättvisare skattesystem gjort. De rikaste sparar och de med sämre ekonomi an-
vänder pengarna och får hjulen att rulla på ett helt annat sätt.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO arbetar politiskt för ett progressivt skattesystem med en skatteskala för inkomster 

samt
att LO arbetar för en progressiv skatteskala för inkomster av kapital.

17.11
Skattereform för rättvisa och jämlikhet
Fastighetsanställdas Förbund
I Sverige behövs bra offentliga finanser för att kunna skapa tillit och gemensam framtidstro. 
Det behövs pengar till välfärden, till jämlikhet, till offensiv och tillväxtskapande miljö- och 
klimatpolitik och för att klara trygghet på gator och torg och gentemot främmande makt.

Vi måste kunna investera för framtiden även om marknadsekonomin går ner. Bygg bo-
städer som folk har råd med, reparera miljonprogrammen och fortsätt bygga infrastruktur 
för framtidens transporter.

Det är förmodligen nödvändigt att använda sparat kapital för att hitta rätt väg till fram-
tiden. Men om vi inte samtidigt hittar nya vägar till mer rättvisa och jämlika skatter kan 
den vägen visa sig omöjlig.
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Vi behöver helt enkelt en skattereform för rättvisa och jämlikhet.
Allt för många skattelättnader under senare år har inte varit till för hela folket, bara för 

den rikaste delen. Den gamla fastighetsskatten är ett tydligt exempel och nu senast fick de 
allra rikaste påfyllning i sin kassa igen genom värnskattens upphörande. 

En ny fastighetsskatt är en bra väg. Den påverkar inte människors vilja att arbeta, den rub-
bar inte tillväxten och den är svår att smita ifrån. Dagens fastighetsavgift innebär dessutom 
att villaägare med små- eller medelinkomster i stora delar av landet betalar mer i dagens sys-
tem än med gamla fastighetsskatten. De allra rikaste har fått stora skattelättnader i stället.

Sverige har blivit ett skatteparadis för de rika. Därför behövs en omfördelande skatte-
reform.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO aktivt verkar för att en ny skattereform minskar klyftorna och ökar den ekonomiska 

utjämningen,
att LO aktivt ska verka för att progressiva skatter som förmögenhetsskatt, fastighetsskatt 

och arvs- och gåvoskatt införs samt
att LO aktivt ska verka för att dagens avdrag som starkt gynnar kapitalägare och högin-

komsttagare avskaffas.

17.12
En ny skattereform
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
Sverige står inför stora utmaningar. Arbetslösheten är enligt svenska mått hög. 
Inkomstklyftorna växer. Hotet mot klimat och miljö är omfattande. Välfärdens framtida 
finansiering behöver säkras. Här måste politiken ge svar.

En central del av den ekonomiska politiken är skatternas utformning. Detta gäller än 
mer i ett högskattesamhälle som Sverige. Omkring 45 procent av det som produceras i vårt 
land tas ut i offentliga skatter. För att lösa flera av de utmaningar vi står inför behöver skat-
tesystemet förändras. 

Under många år har politiken inte förmått att utveckla skattesystemet, tvärtom. Ett stort 
antal beslut har fattats som försämrat dess funktionssätt. Möjligheterna att möta de stora 
utmaningar vårt land står inför har försvårats.

Sverige är i stort behov av en skattereform. I dag är skatterna ett partipolitiskt infekterat 
område. Regeringen bör tillsätta en eller flera utredningar som får i uppdrag att brett se över 
skattesystemet med målet att en ny reform ska komma på plats. Hur ska inkomstskatten se 
ut, vilka skattesubventioner ska finnas, hur ska bostäder finansieras, hur ska moms tas ut? 
Ja, det är många frågor som behöver svar.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO driver frågan om en ny skattereform som bygger på devisen från var och en efter 

förmåga till var och en efter behov.
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17.13
Val av skatt
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
De som har fåmansbolag kan med skatteregler (3:12), som nyligen också utökats, välja vilken 
skatt de ska betala genom att själv, utöver ett fastställt belopp, välja att inte ta ut all vinst 
som lön. Genom att använda den möjligheten sänks skatten från sedvanlig löneskatt (kom-
munal och eventuell statsskatt) till skatt på kapital som är betydligt lägre. 

Det är ovärdigt ett skattesystem att småföretagare på detta sätt ska kunna ”skatteplanera” 
och LO-kongressen borde reagera på det.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att kongressen uttalar sig för en reformerad skattepolitik som bygger på progressiva och so-

lidariska skattesatser samt
att LO arbetar för att få bort skadlig skatteplanering och 3:12 reglerna.

17.14
Beskattning
Byggnadsarbetareförbundet region Norrbotten
Det är inte rimligt att man kan arbeta i Sverige utan att skatta i Sverige för det arbete man 
utfört i landet.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO ska verka för att all utländsk arbetskraft som verkar i Sverige ska skatta i Sverige från 

första dagen.

17.15
Skatta i Sverige från dag ett
Byggnadsarbetareförbundet region Väst
Utstationerad arbetskraft har andra regler för skatt än vi. Projekt finansieras av skattepengar 
som försvinner ut ur landet. Vi kräver att företag som arbetar i Sverige ska betala skatt i 
Sverige från dag ett.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att företag verksamma i Sverige ska betala skatt i Sverige från den första verksamma dagen.

17.16
Skatt från dag 1
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
Utstationerade arbetstagare från ett företag från ett annat land inom EU som inte har fast 
driftställe i Sverige och som jobbar här högst 183 dagar är inte skattskyldig i Sverige. För 
att få ner priset på arbete under avtalsnivå genom att företagens anställda ska undvika att 
betala skatt sätts det ofta också i system att byta ut arbetskraften efter 183 dagar antingen 
genom att arbetstagaren åker hem, eller att företaget byter hens arbetsställe eller helt att 
hen enkelt jobbar svart ett tag.
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Det här innebär att mycket stora skatteintäkter försvinner och att seriösa företag med 
fast driftställe i landet får mycket svårt att klara sig i konkurrensen. I till exempel byggbran-
schen märks det tydligt. Många bygg- och anläggningsföretag tvingas lägga ner verksamheten, 
gå i konkurs eller övergå till andra former av verksamhet som att bara ha byggledning så de 
också kan ta in billigare arbetskraft från andra EU-länder genom utlandsbaserade företag. 

I den här lågprisloppisen är utnyttjandet av arbetskraft, usel arbetsmiljö och usla villkor 
på alla plan mer regel än undantag och längst ner i kedjan finns de rent kriminella. Även 
om regelverket genom förändringar i utstationeringsdirektivet blivit något bättre efter åra-
tal av kritik, påstötningar och hårt facklig och politisk påverkan, kan vi inte sluta att kräva 
att lika och rättvisa villkor ska gälla alla på vår arbetsmarknad.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO fortsätter driva på för att lika villkor ska gälla alla på arbetsmarknaden,
att LO påverkar politiskt för att utstationerade arbetstagare ska vara skattskyldiga från för-

sta dagen samt
att LO-kongressen uttalar sig för att svenska kollektivavtal ska gälla samtliga som arbetar 

på den svenska arbetsmarknaden (behandlas under dagordningspunkt 14.a).

17.17
Sociala avgifter
Kommunalarbetareförbundet avd Stockholms län
Den här motionen handlar om de sociala avgifterna, det vill säga den del av lönen som våra 
arbetsköpare betalar in åt oss utöver det vi faktiskt får i lön. Dessa pengar går bland annat 
till våra sociala skyddsnät, exempelvis om du är föräldraledig, går i pension eller kanske rå-
kar ut för en arbetsskada. Det finns även en kategori som heter allmän löneavgift som likt 
de andra kategorierna inte är öronmärkt till ett specifikt område. Man kan alltså ta dessa 
pengar och göra något annat.

Det var här borgarna var smarta när de mer eller mindre blåste svenska arbetare, men 
många förstod inte vad som hände utan var glada över den där extra hundralappen som de 
fick i skattesänkning, medan de rika fick betydligt mer. Allt detta hände när borgarna tog 
över makten år 2007. Borgarna omfördelade pengarna inom våra sociala avgifter, sänkte de 
öronmärkta posterna och höjde den allmänna löneavgiften. På så vis kunde de ta pengarna 
och finansiera skattesänkningar. Borgarna sänkte också den totala procentsatsen med en 
procent. Samtidigt kunde man (och det kan man fortfarande) läsa om hur dåligt ställt våra 
sjuka, pensionärer och andra har det i samhället.

När Socialdemokraterna tog över makten efter åtta år, så hoppades i alla fall vi att man 
skulle återställa våra sociala avgifter till vad de hade varit. Det gjorde man inte, utan man 
fördelade till och med om mer till den allmänna löneavgiften, vilket är skamligt enligt oss. 

På de här länkarna kan man se en sammanställning av hur våra sociala avgifter har för-
ändrats sedan år 2007.

Sociala avgifterna i dag: https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/ 
arbetsgivaravgifterochskatteavdrag/arbetsgivaravgifter.4.233f91f71260075abe8800020817.html

Sociala avgifterna 2007: https://www.skatteverket.se/privat/skatter/ beloppochprocent/
tidigarear/2007.4.7459477810df5bccdd4800032404.html#h-Arbetsgivaravgift
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Vi tycker att vi fackförbund genom facklig-politisk samverkan ska använda alla våra medel 
för att trycka på om att våra sociala avgifter ska återställas, och kanske till och med höjas, 
då företagen bevisligen har råd eftersom de fortsatt plockar ut höga vinster.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO verkar för att våra sociala avgifter återställs i enlighet med vad som beskrivs i motio-

nen.

17.18
Sociala avgifter
Elektrikerförbundet verksamhetskrets 1
Sociala avgifter, den del på lönen som våra arbetsköpare betalar in åt oss utöver de vi fak-
tiskt får i lön. Dessa pengar går bland annat till våra sociala skyddsnät exempelvis; om du är 
föräldraledig, går i pension eller kanske råkar ut för en arbetsskada. Sedan har vi en kategori 
som heter ”allmän löneavgift” som likt de andra inte är öronmärkt till ett specifikt område. 
Alltså man kan ta dessa pengar och göra annat.

Det var här borgarna var smarta när man mer eller mindre blåste svenska arbetare men 
många förstod inte vad som hände utan var glada över den där extra hundralappen som 
man fick i skattesänkning, medan de rika fick betydligt mer. Allt detta hände när borgarna 
tog över makten 2007. Man omfördelade pengarna inom våra sociala avgifter och sänkte de 
öronmärkta posterna och höjde den allmänna löneavgiften. På så vis kunde man ta peng-
arna och finansiera skattesänkningar. Man sänkte också den totala procentsatsen men en 
procent. Samtidigt kunde man (och det kan man fortfarande) läsa om hur dåligt ställt våra 
sjuka, pensionärer och andra har det i samhället.

När Socialdemokraterna tog över makten efter åtta år så hoppades i alla fall vi att man 
skulle återställa våra sociala avgifter till vad de varit. De gjorde man inte utan man fördelade 
till och med om mer till den allmänna löneavgiften vilket är skamligt enligt oss. 

Nedan kan ni se en sammanställning av hur våra sociala avgifter har förändrats i procent 
sedan 2007. Källa: skatteverket.se
 – Ålderspensionsavgift: 2007: 10,21 (Socialdemokraterna tappar makten); 2015: 10,21 (efter 
åtta år med Moderaterna); 2019: 10,21 (efter fem år med Socialdemokraterna); Skillnad i 
procent sedan 2007: 0.

 – Efterlevandepensionsavgift: 2007: 1,7 (Socialdemokraterna tappar makten); 2015: 1,17 (ef-
ter åtta år med Moderaterna); 2019: 0,6 (efter fem år med Socialdemokraterna); Skillnad i 
procent sedan 2007: −1,1.

 – Sjukförsäkringsavgift: 2007: 8,78 (Socialdemokraterna tappar makten); 2015: 4,35 (efter 
åtta år med Moderaterna); 2019: 3,55 (efter fem år med Socialdemokraterna); Skillnad i 
procent sedan 2007: −5,23.

 – Föräldraförsäkringsavgift: 2007: 2,2 (Socialdemokraterna tappar makten); 2015: 2,6 (efter 
åtta år med Moderaterna); 2019: 2,6 (efter fem år med Socialdemokraterna); Skillnad i pro-
cent sedan 2007: 0,4.

 – Arbetsskadeavgift: 2007: 0,68 (Socialdemokraterna tappar makten); 2015: 0,3 (efter åtta 
år med Moderaterna); 2019: 0,2 (efter fem år med Socialdemokraterna); Skillnad i procent 
sedan 2007: 0,48.
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 – Arbetsmarknadsavgift: 2007: 4,45 (Socialdemokraterna tappar makten); 2015: 2,64 (efter 
åtta år med Moderaterna); 2019: 2,64 (efter fem år med Socialdemokraterna); Skillnad i 
procent sedan 2007: −1,81.

 – Allmän löneavgift: 2007: 4,4 (Socialdemokraterna tappar makten); 2015: 10,15 (efter åtta år 
med Moderaterna); 2019: 11,62 (efter fem år med Socialdemokraterna); Skillnad i procent 
sedan 2007: 7,22.

 – Totalt: 32,42 (Socialdemokraterna tappar makten); 31,42 (efter åtta år med Moderaterna); 
31,42 (efter fem år med Socialdemokraterna); −1 (skillnad i procent sedan 2007).

Vi tycker att vi fackförbund ska genom facklig-politisk samverkan använda alla våra medel 
för att trycka på om att våra sociala avgifter ska återställas och kanske till och med höjas då 
företagen bevisligen har råd eftersom de fortsatt plockar ut höga vinster.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO verkar för att våra sociala avgifter återställs likt vad som beskrivs i motionen.
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Utlåtande motionerna 17.8 (att-sats 1, 2, 3, 4, 5, 7), 17.9–17.15, 17.16 (att-sats 
1, 2), 17.17 och 17.18

17.8

att LO bör verka för att Sverige inför en ny förmögenhetskatt,

att LO bör verka för att Sverige inför en ny skatt på arv och gåvor,

att LO bör verka för att Sverige inför en ny skatt på lyxvillor,

att LO bör verka för att Sverige höjer skatten för de med allra högst kapitalinkomster,

att LO bör verka för att, med tanke på värnskattens avskaffande samt sex jobbskatteavdrag, Sverige inför en 

ny skatt på de allra högsta inkomsterna samt

att LO bör verka för att Sverige kraftigt skärper straffen samt försvårar den grova skattesmitningen.

17.9

att LO aktivt verkar för att en ny skattereform minskar klyftorna och ökar den ekonomiska utjämningen,

att LO aktivt ska verka för att progressiva skatter som förmögenhetsskatt, fastighetsskatt och arvs- och 

gåvoskatt införs,

att ett tak sätts på ränteavdraget vid 5 miljoner och att avdraget på sikt avskaffas samt

att LO aktivt ska verka för att dagens avdrag som starkt gynnar kapitalägare och höginkomsttagare avskaffas.

17.10

att LO arbetar politiskt för ett progressivt skattesystem med en skatteskala för inkomster samt

att LO arbetar för en progressiv skatteskala för inkomster av kapital.

17.11

att LO aktivt verkar för att en ny skattereform minskar klyftorna och ökar den ekonomiska utjämningen,

att LO aktivt ska verka för att progressiva skatter som förmögenhetsskatt, fastighetsskatt och arvs- och 

gåvoskatt införs samt

att LO aktivt ska verka för att dagens avdrag som starkt gynnar kapitalägare och höginkomsttagare avskaffas.

17.12

att LO driver frågan om en ny skattereform som bygger på devisen från var och en efter förmåga till var och en 

efter behov.

17.13

att kongressen uttalar sig för en reformerad skattepolitik som bygger på progressiva och solidariska skatte-

satser samt

att LO arbetar för att få bort skadlig skatteplanering och 3:12 reglerna.

17.14

att LO ska verka för att all utländsk arbetskraft som verkar i Sverige ska skatta i Sverige från första dagen. 
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17.15

att företag verksamma i Sverige ska betala skatt i Sverige från den första verksamma dagen.

17.16

att LO fortsätter driva på för att lika villkor ska gälla alla på arbetsmarknaden samt

att LO påverkar politiskt för att utstationerade arbetstagare ska vara skattskyldiga från första dagen.

17.17

att LO verkar för att våra sociala avgifter återställs i enlighet med vad som beskrivs i motionen.

17.18

att LO verkar för att våra sociala avgifter återställs likt vad som beskrivs i motionen.

I den stora skattereformen 1990 var majoriteten av partierna överens om hur det svenska skattesystemet 

skulle utformas. De övergripande principerna skulle vara enkelhet, enhetlighet och rättvisa. Motivet till refor-

men var att skattesystemet skulle bidra till en uthållig finansiering av välfärden samtidigt som de snedvri-

dande inslagen minskades. 

De senaste 25 åren har många och stora avsteg gjorts från dessa grundläggande principer. Skattesystemet 

styrs inte längre av tankar om likformighet och rättvisa. Kapitalbeskattningen, fastighetsavgiften, jobbskat-

teavdraget, den lägre livsmedelsmomsen och rut- och rot-avdragen är alla exempel på omfattande avsteg 

med andra motiv än att värna skatteintäkter och bidra till inkomstutjämning. 

LO har hållit fast vid att det svenska skattesystemet ska utformas enligt principerna enkelhet, enhet-

lighet och rättvisa. Ett stort skatteuttag skapar ett behov av att ha så breda baser för beskattningen som 

möjligt. Det borde innebära att alla inkomster ingår i beskattningsunderlaget på samma sätt. Men så ser det 

inte ut. Finansdepartementet beräknar exempelvis i sin redovisning av skatteutgifter (regeringens skrivelse 

2018/19:98) att dagens kommunala fastighetsavgift innebär en skatterabatt som är värd 21 miljarder kronor 

2020. En förändring mot en riktig fastighetsskatt skulle sålunda bidra avsevärt till statskassan och dessutom 

vara en fördelningspolitiskt mycket träffsäker reform. 

Några andra allvarliga avsteg är den lägre momssatsen på livsmedel och restaurangtjänster. Dessa båda 

gör att momsintäkterna blir dryga 40 miljarder kronor lägre per år än de skulle varit med en likformig beskatt-

ning. Möjligheten för individer att få skattereduktion för hushållsnära tjänster och reparation och tillbyggnad 

hemma minskar statens skatteintäkter med ytterligare cirka 15 miljarder kronor per år enligt finansdeparte-

mentet. 

En återgång till en mer enhetlig och rättvis beskattning skulle även innebära att jobbskatteavdraget för-

ändras i riktning mot att samtliga förvärvsinkomster beskattas lika. Det innebär att pensioner och försäk-

ringsersättningar som a-kassa, föräldra- och sjukförsäkring träffas av samma skatteregler som löner.

Motivet för enhetliga skatter med breda baser är insikten om att en effektiv omfördelning i samhället 

framför allt skapas genom en omfattande välfärdssektor finansierad med skatter. Att skatter betalas efter 

förmåga och välfärd fördelas efter behov har en stark inneboende fördelningskraft. Enligt regeringens fördel-

ningspolitiska redogörelse (se till exempel regeringens proposition 2016/17:100, 2017) är värdet av välfärds-

tjänsterna större i de lägre inkomstgrupperna än i de högre. Den samlade effekten när värdet av offentliga 

tjänster adderas till den disponibla inkomsten är att inkomstskillnaderna (mätt som Gini-koefficienten för 

ekonomisk standard) minskar med 23 procent.
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Det faktum att skattekvoten sänkts från 49 procent av BNP år 2000 till 43 procent år 2019 har gjort att 

skatternas utjämnande effekt har minskat. Till detta kan läggas att flera av skattesänkningarna har varit 

direkt riktade till höginkomsttagare, såsom införandet av en regressiv fastighetsavgift, förmånligare regler i 

fåmansbolagen, slopandet av skatt på förmögenhet, arv och gåvor – och nu senast slopandet av värnskatten.

Sverige behöver en ny tyngdpunkt i skattesystemet. Vi behöver röra oss ifrån en negativ fördelningspoli-

tisk inriktning mot högre och betydligt mer jämlika skatter. I LOs jämlikhetsutrednings Program för omfördel-

ning finns ett skattepaket ämnat att skapa en mer rättvis kapitalbeskattning. I detta ingår en beskattning i 

fåmansbolagen som försämrar möjligheten att omvandla löneinkomster till lågbeskattade kapitalinkomster, 

en kapitalbeskattning som behandlar alla kapitalinkomster lika, en rättvisare fastighetsbeskattning som föl-

jer värdet på fastigheten och innefattar alla ägarformer, samt ett ränteavdrag som är utformat i symmetri med 

storleken på skatten.

LO står även bakom en progressivitet i beskattningen, det vill säga att höginkomsttagare betalar en större 

andel av sina löneinkomster i skatt än låginkomsttagare. Av fördelningspolitiska skäl kan det även finnas 

anledning att införa en progressiv skatteskala för kapitalinkomster, exempelvis i form av en progressiv fastig-

hetsskatt eller en förmögenhetsskatt. Någon form av skatt på större arv och gåvor bör även återinföras som 

ett komplement till detta.

Också skattefusk och skatteflykt har en fördelningsdimension. Skattefusk är betydligt mer utbrett bland 

personer med stora förmögenheter än hos den genomsnittlige inkomsttagaren (se till exempel Alstadsæter 

med flera (2017), Tax Evasion and Inequality, NBER Working Paper No. 23772). Det internationella samarbetet 

för att minska skatteflykt och främja informationsutbyte på området är centralt för möjligheten att upprätt-

hålla fördelningspolitiskt riktiga skatter i Sverige.

Ett grundläggande problem på svensk arbetsmarknad, i synnerhet inom bygg- och anläggningsbranschen 

men även inom jordbrukssektorn, handlar om de konkurrensfördelar som kan uppstå för utländska före-

tag i förhållande till svenska företag vid utsändning. Arbetstagare som är utsända från ett företag från ett 

annat EU-land, utan fast driftställe i Sverige, är inte skattskyldiga här om de jobbar högst 183 dagar i landet. 

Eftersom Sverige för närvarande tillämpar ett formellt arbetsgivarbegrepp blir denna regel tillämplig även om 

det är ett svenskt företag som drar nytta av och bär kostnaden för arbetet. Praktiska erfarenheter visar att det 

finns företag som bedriver permanent utstationering genom att ta korta uppdrag och ständigt byta ut perso-

nalen. På så sätt kan företag konkurrera med orimligt låga arbetskraftskostnader. 

LO har välkomnat att regeringen i stället vill införa ett så kallat ekonomiskt arbetsgivarbegrepp vid 

beskattning av arbetstagare som tillfälligt arbetar i Sverige. Det avgörande för om arbetstagaren ska beskat-

tas i Sverige blir då vem den utför arbete för och inte vem som betalar ut lönen. 

Socialavgifter är ämnade att finansiera arbetstagarnas offentliga försäkringslösningar och erbjuda social 

trygghet. De avgifter som inte går in i försäkringssystemet eller tas ut på inkomster över förmånstaken är 

skatt. Arbetstagarna behöver ett förstärkt försäkringsskydd, vilket bör finansieras med arbetsgivaravgifter. 

Hur uttaget av arbetsgivaravgifter ska se ut bör, enligt LO, styras av behoven i försäkringarna och det övergri-

pande behovet att finansiera välfärden. 

I den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och 

Miljöpartiet finns en punkt som reglerar att en omfattande skattereform ska genomföras. Denna ska bland 

annat garantera en utjämning av dagens växande ekonomiska klyftor och långsiktigt trygga välfärden. LO 

organiserar tillsammans med Tiden en skuggutredning för att lyfta idéer och förslag som kan bidra till ett mer 

jämlikt och hållbart skattesystem. LO ska verka för att en sådan skattereform genomförs. 
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Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att  bifalla motionerna 17.8 (att-sats 4), 17.8 (att-sats 5), 17.8 (att-sats 7), 17.9 (att-sats 1), 17.9 (att-sats 2), 17.10 

(att-sats 1), 17.11 (att-sats 1), 17.11 (att-sats 2), 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16 (att-sats 1), 17.16 (att-sats 2), 

att  anse motionerna 17.8 (att-sats 1), 17.8 (att-sats 2), 17.8 (att-sats 3), 17.9 (att-sats 3), 17.9 (att-sats 4), 17.10 

(att-sats 2), 17.11 (att-sats 3) besvarade samt

att  avslå motionerna 17.17, 17.18.

M O T I O N E R  O C H  U T L Å T A N D E N  43 P U N K T  1 7.  A R B E T S M A R K N A D  O C H  T I L L V Ä X T



17.19
Avdragsrätt för medlemskap i fackföreningen
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
Bland de första sakerna som den borgliga regeringen införde när de kom till makten hösten 
2006 var att slopa skattereduktionen för avgifter till fackförening och a-kassa. Den socialde-
mokratiskt styrda regeringen återinförde under den förra mandatperioden avdragsrätten på 
fackföreningsavgiften. Efter valet drev M, KD och SD igenom att återigen slopa avdragsrätten.

Därigenom skapades återigen ett ensidigt gynnande av ena parten på arbetsmarknaden 
– arbetsgivaren. Då arbetsgivaren fortfarande har rätt till att dra av sin avgift till arbetsgi-
vareorganisationen. Att det tillåts ske är högst anmärkningsvärt med tanke på att hela den 
svenska arbetsmarknadsmodellen bygger på ett jämbördigt förhållande mellan parterna. Att 
i praktiken höja kostnaden för medlemskap i arbetstagarnas organisationer är ytterligare ett 
led som försvagar oss.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO driver frågan om att skattereduktioner ska gälla för avgifter till fackföreningen.

17.20
Återinför avdragsrätten för medlemsavgift i facklig organisation
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
Under det borgerliga styret under föregående mandatperiod utsattes de fackliga organisatio-
nerna, särskilt i LO-sfären, för en ekonomisk attack. Avdragsrätten för medlemsavgifter till 
facken togs bort. Samtidigt infördes försämringar av villkoren för a-kassorna.

Attacken försvagade de fackliga organisationerna då effekten blev att medlemskap i de 
fackliga organisationerna tillsammans med att a-kassor med hög arbetslöshet blev så dyr 
att många arbetstagare inte längre ansåg sig ha råd med detta skydd. Följden blev en stark 
minskning av medlemmar i de fackliga organisationerna.

Vi behöver stärka de fackliga organisationerna i hela landet. I Stockholms län täcks mindre 
än hälften av arbetsplatserna av kollektivavtal. Ett av flera viktiga skäl är att medlemskapet 
ger ett skydd för de arbetstagare som är mest utsatta på arbetsmarknaden. Exempelvis är det 
bara ett lokalt fack som kan tillgodose lagkrav på dygnsvila. Och det är starka lokala fack 
som kan hindra överdrivna krav på hälsofarlig flexibilitet hos anställda i många branscher.

Ett aktivt fackligt arbete är den främsta förebyggande insatsen mot orimliga arbetsför-
hållanden. Låga löner som betyder ekonomisk stress under arbetslivet och vid pension, lik-
som med bemanning, delade turer, ofrivillig deltid, är alla faktorer som skapar grogrund för 
ökad stress, sjuknärvaro, arbetsrelaterad ohälsa samt problem att ta ledigt för kompetens-
höjande utbildning. Där det senaste är viktigt för att betinga lönepåslag. Men också för att 
få tillstånd en arbetsväxling mellan de som ska träda in i arbetslivet och de som vill stanna 
kvar hos sin arbetsgivare och få utvecklas genom kompetenshöjning.

De orimliga arbetsvillkoren ovan är verkliga villkor på många kvinnodominerade arbets-
platser. Faktorernas inverkan förstärker varandra och slår därmed hårdare mot arbetstagarna. 
Konsekvenserna är sjukdomsalstrande och en ovärdig exploatering av arbetstagarna. Hög 
facklig organisationsgrad är ett vasst verktyg i arbetet med att få ned ohälsotalen inom hela 
arbetarkollektivet.
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Vi föreslår att kongressen beslutar 
att snarast verka för att återinföra avdragsrätten för medlemsavgift i facklig organisation.

17.21
Skatteavdrag för fackföreningsavgiften
Industrifacket Metall avd 34 Borås
Till följd av Moderaternas och Kristdemokraternas budget som antogs i december 2018, togs 
skatteavdraget för fackföreningsavgifter bort den 1 april 2019. Arbetsgivare får däremot göra 
avdrag för delar av sin avgift till en arbetsgivarorganisation. Ett återinförande av skatteav-
draget skulle inte bara göra det mer rättvist utan också göra det lättare att värva och behålla 
medlemmar för fackförbunden. Vi kräver därför att avdragsrätten ska återinföras snarast.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att avdragsrätten på fackföreningsavgiften åter-

införs.

17.22
Avdragsrätt på medlemskap i a-kassa och facket
Elektrikerförbundet verksamhetskrets 1
När Socialdemokraterna förlorade valet 2006 och borgarna fick makten så var det tydligt 
vad deras agenda var. Att försvaga oss som arbetarrörelse då de vet att det i förlängningen 
betyder en försvagad socialdemokrati. Man gjorde flera saker för att nå detta. Bland det för-
sta man gjorde var att ta bort avdragsrätten på deklarationen för medlemskap i facket och 
a-kassa. Det var ganska mycket mer pengar våra medlemmar behövde lägga ut varje månad, 
vilket resulterade i att vi tappade enormt med medlemmar. 

Efter att Socialdemokraterna fick makten så återinfördes avdragsrätten på fackavgiften 
från och med 1 juli 2018. Efter kaoset kring regeringsbildandet i allmänna valet 2018 så gick 
Moderaterna och Kristdemokraternas budget igenom i december 2018. Föga förvånande så 
fortsatte de på inslagen väg och avdragsrätten för fackföreningsavgiften var som bortblåst.

Svenska modellen bygger på jämnstarka parter men borgarna är tydliga. De springer bara 
företagens ärende och vill se en försvagad arbetarrörelse. De har tagit bort vår avdragsrätt 
men fortsatt låta företagen dra av sin medlemsavgift till sin arbetsgivarorganisation, vilket 
är väldigt orättvist. 

Vi anser att som fackförening måste vi se till att avdragsrätten för både medlemskap i 
facket och a-kassa införs igen. Vi ska ställa krav gentemot regeringen att detta ska ske skynd-
samt. Vi har representation i Socialdemokraternas verkställande utskott och har många an-
dra möjligheter att utöva vår facklig-politiska samverkan med Socialdemokraterna. Vi ska 
se till att nyttja dessa så avdragsrätten snabbt kommer tillbaka.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO verkar för ett återinförande av avdragsrätt på skattedeklarationen för medlemskap i 

a-kassa och facket.
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17.23
Avdragsrätt för a-kassa och fackföreningsavgift
Byggnadsarbetareförbundet
Medlemskap i en a-kassa och i ett fackförbund är mer än ett sätt att kollektivt försäkra sig om 
trygghet och inflytande över arbetsvillkoren på den svenska arbetsmarknaden. Den svenska 
modellen med självständiga parter och branschvisa kollektivavtal och med där tillhörande 
arbetslöshetskassor är ett unikt system värt att bevara. Det är det enda effektiva instrumen-
tet för att utjämna maktobalansen mellan de ägande och de arbetande på arbetets marknad.

Modellen finansieras och bärs av föreningar och dess medlemmar, men har en mycket 
vidare funktion. Syftet är att säkerställa ordning och reda med branschvist anpassade regler 
som upprätthålls genom kollektiv bevakning, förhandling och sanktioner mot företag som 
åsidosätter överenskomna regler. Fackföreningarna är kostnadseffektiva renhållningsarbe-
tare som utför en stor samhällsnytta. Det kan inte vara mer än rätt att de medlemmar som 
erlägger kontingenten och tar kostnaden för detta ska erhålla avdragsrätt i sin självdekla-
ration. Det är även en rättvisefråga då företag har rätt att dra av kostnader för sina erlagda 
branschavgifter.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO aktivt arbetar för att göra både fackföreningsavgiften och a-kasseavgiften avdrags-

gilla.

17.24
Avdragsrätten för a-kassa och fackföreningsavgiften bör återinföras snarast
Industrifacket Metall avd 46 Blekinge
Avdraget kom till för att skapa rättvisa mellan parterna. Arbetsgivaren hade sedan länge hit-
tat ett sätt att kringgå skatt på den avgift som de betalade till arbetsgivarorganisationerna.

2006 beslutade den moderatledda regeringen att ta bort avdragsrätten för fackavgifter, 
vilket trädde i kraft 2007. Medan arbetsgivare kunde fortsätta att dra av medlemsavgift i 
ett arbetsgivarförbund.

Efter att ha återinfört avdragsrätten för a-kassa och fackföreningsavgift den 1 april 2018, 
togs den bort igen i Moderaternas och Kristdemokraternas budget i december 2018.

Ett bra argument för återinförd avdragsrätt på avgifterna är en likabehandling av par-
terna på arbetsmarknaden. Ett återförande av avdragsrätten skulle också kunna innebära att 
fler ansluter sig till arbetslöshetsförsäkringen.

För att skapa mer jämvikt mellan parterna och för att höja organisationsgraden bland 
arbetare.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att ge LOs styrelse i uppdrag att avdragsrätten för fackförenings- och a-kasseavgiften åter-

införs.
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17.25
Inför avdragsrätt för fackföreningsavgift och a-kasseavgift
Kommunalarbetareförbundet avd Sydost
Den svenska modellen bygger på jämnstarka parter. I dag har arbetsgivarparterna rätt till 
avdrag på sin medlemsavgift till arbetsgivarorganisationer. Vi som är medlemmar i fackför-
eningen och i a-kassan har inte denna möjlighet. 

Under en kort tid förra mandatperioden hade vi möjlighet till avdrag för fackförenings-
avgiften på vår skattedeklaration. Vi vill att vi genom LO driver frågan om avdragsrätt för 
både medlemsavgift till fackförening och till a-kassa. 

Den svenska modellen är en stark och bra modell, parterna är de som kan och ska hantera 
kollektivavtalen. Men när den ena parten inte har samma förutsättningar som den andra är 
den svenska modellen inte jämnstark längre. 

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO verkar för ett införande av skattereduktion på fackföreningsavgift samt
att LO verkar för ett införande av skattereduktion på a-kasseavgift.

17.26
Avdragsrätt för a-kasseavgift och facklig medlemsavgift
Byggnadsarbetareförbundet
För att få ett jämlikare samhälle bör den som är medlem i en a-kassa få göra avdrag på skat-
ten för medlemsavgiften. Även kostnaden för medlemskap i fackförbund bör göras möjlig 
att dra av i deklarationen. Då företagen har möjlighet att göra avdrag för deras föreningsav-
gift bör även arbetstagare få göra avdrag för densamma. 

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att återinföra möjligheten till skattereduktion för a-kasseavgiften samt
att återinföra skattereduktion för alla fackliga avgifter.

17.27
Skattereduktion för facklig medlemsavgift samt avgift till a-kassan
Seko region Stockholm
I knappt ett år fick skattereduktionen för medlemsavgift i facket och a-kassan överleva 
innan den åter togs bort i den M/KD-budget som röstades igenom. Dessförinnan hade den 
varit frånvarande sedan 2007 då de borgliga partierna tog bort den. Det är ett tydligt tecken 
på vad de borgliga partierna har för agenda att försvaga arbetarrörelsen. Ett sätt att ge ar-
betsgivarorganisationerna mer makt då den svenska modellen bygger på jämnstarka parter.

Att ta bort detta avdrag slår hårdast mot arbetarrörelsen och de med lägst inkomster i 
samhället. Det har bidragit till att många medlemmar valt att lämna facket. Att facket för-
lorar medlemmar innebär en försvagning för våra möjligheter att arbeta för en ljus framtid 
på arbetsmarknaden. Vi måste arbeta för att med alla små medel stärka vår rörelse för att 
kunna fortsätta vara en stark part på arbetsmarknaden. 

Vi vill att LO ska verka för ett återinförande av skattereduktion för medlemsavgift i facket 
och a-kassan som ett led i att stärka arbetarrörelsen. För detta bör vi nyttja vår facklig-poli-
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tiska samverkan med Socialdemokraterna och åter använda partiet till dess ursprungstanke 
att arbeta för arbetarrörelsen.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO verkar för ett återinförande av skattereduktion för medlemsavgift i facket och a-

kassan.

17.28
Avdragsrätt på medlemskap i a-kassa och i facket
Kommunalarbetareförbundet avd Stockholms län
När Socialdemokraterna förlorade valet år 2006 och borgarna fick makten var det tydligt 
vad deras agenda var. Deras agenda var att försvaga oss som arbetarrörelse då de vet att det 
i förlängningen betyder en försvagad socialdemokrati. Borgarna gjorde flera saker för att nå 
detta. Bland det första de gjorde var att ta bort avdragsrätten på deklarationen för medlem-
skap i facket och a-kassan. Det var ganska mycket mer pengar våra medlemmar behövde 
lägga ut varje månad, vilket resulterade i att vi tappade enormt många medlemmar. 

När Socialdemokraterna återigen fick makten återinfördes avdragsrätten på fackavgiften 
från och med den 1 juli 2018. Efter kaoset kring regeringsbildandet i allmänna valet 2018 gick 
Moderaternas och Kristdemokraternas budget igenom i december 2018. Föga förvånande 
fortsatte de på inslagen väg och avdragsrätten för fackföreningsavgiften var som bortblåst.

Svenska modellen bygger på jämnstarka parter men borgarna är tydliga. De springer bara 
företagens ärenden och vill se en försvagad arbetarrörelse. De har tagit bort vår avdragsrätt 
men fortsatt låtit företagen dra av sina medlemsavgifter till sina arbetsgivarorganisationer, 
vilket är väldigt orättvist. Vi anser att vi som fackförening måste se till att avdragsrätten för 
både medlemskap i facket och i a-kassa införs igen. Vi ska ställa krav gentemot regeringen 
att detta ska ske skyndsamt. Vi har representation i Socialdemokraternas verkställande ut-
skott och har många andra möjligheter för att utöva vår facklig-politiska samverkan med 
Socialdemokraterna. Vi ska se till att nyttja dessa så att avdragsrätten snabbt kommer tillbaka.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO verkar för ett återinförande av avdragsrätt på skattedeklarationen för medlemskap i 

a-kassa och i facket.
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17.29
Avdragsrätt för medlemskap i a-kassan
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
Bland de första sakerna som den borgliga regeringen införde när de kom till makten hösten 
2006 var att slopa skattereduktionen för avgifter till fackförening och a-kassa. Den socialde-
mokratiskt styrda regeringen återinförde under den förra mandatperioden avdragsrätten på 
fackföreningsavgiften. Efter valet drev M, KD och SD igenom att återigen slopa avdragsrätten. 

Därigenom skapades återigen ett ensidigt gynnande av ena parten på arbetsmarknaden, 
arbetsgivaren, då arbetsgivaren fortfarande har rätt till att dra av sin avgift till arbetsgiva-
reorganisationen. Att det tillåts ske är högst anmärkningsvärt med tanke på att hela den 
svenska arbetsmarknadsmodellen bygger på ett jämbördigt förhållande mellan parterna. Att 
i praktiken höja kostnaden för medlemskap i arbetstagarnas organisationer är ytterligare ett 
led som försvagar oss.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO driver frågan om att skattereduktioner ska gälla för avgifter till a-kassorna.

17.30
Skatt på medlemsavgifter till arbetsgivarorganisationer
Seko
Den svenska modellen bygger på en hög organisationsgrad och på en partsmodell där arbets-
tagare- och arbetsgivarorganisationer behandlas lika. Enligt inkomstskattelagen är avgifter 
till föreningar inte avdragsgilla. Det är dock möjligt för arbetsgivare att runda inkomstskat-
telagen genom att betala in medlemsavgifter till arbetsgivarföreningar via ett serviceföretag 
och därmed dra dessa som utgifter till serviceföretaget. Av den anledningen infördes det 
både 2002 och 2018 av socialdemokratiska regeringar en skattereduktion på fackförenings-
avgiften för att skapa en likabehandling skattemässigt för medlemsavgifter som betalas in 
till arbetstagar- respektive arbetsgivareorganisationer. 

2007 avskaffade Alliansregeringen den första skattereduktionen på fackföreningsavgif-
ter och som en konsekvens av att M- och KD-budgeten för 2019 gick igenom i riksdagen 
avskaffades skattereduktionen en andra gång 1 april 2019. Resultatet bli ett ojämlikt förhål-
lande mellan parterna där arbetsgivarna gynnas. När likabehandling mellan parterna inte 
längre gäller på den svenska arbetsmarknaden riskera hela den svenska modellen att hotas. 

Att en skattereduktion för fackföreningsavgiften växelvis införs respektive avskaffas be-
roende på regering är i längden en ohållbar situation. För att likabehandling ska gälla mellan 
parterna menar vi därför att det vore rimligt att i stället täppa till den möjlighet som i dag 
finns för arbetsgivarna att runda inkomstskattelagen. Därmed ska de inte längre kunna dra 
av dessa från skatten. 

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO ska verka för att arbetsgivare inte ska kunna dra av medlemsavgiften till arbetsgivar-

organisationer på skatten.
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Utlåtande motionerna 17.19–17.30

17.19

att LO driver frågan om att skattereduktioner ska gälla för avgifter till fackföreningen.

17.20

att snarast verka för att återinföra avdragsrätten för medlemsavgift i facklig organisation.

17.21

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att avdragsrätten på fackföreningsavgiften återinförs.

17.22

att LO verkar för ett återinförande av avdragsrätt på skattedeklarationen för medlemskap i a-kassa och facket.

17.23

att LO aktivt arbetar för att göra både fackföreningsavgiften och a-kasseavgiften avdragsgilla.

17.24

att ge LOs styrelse i uppdrag att avdragsrätten för fackförenings- och a-kasseavgiften återinförs.

17.25

att LO verkar för ett införande av skattereduktion på fackföreningsavgift samt

att LO verkar för ett införande av skattereduktion på a-kasseavgift.

17.26

att återinföra möjligheten till skattereduktion för a-kasseavgiften samt

att återinföra skattereduktion för alla fackliga avgifter.

17.27

att LO verkar för ett återinförande av skattereduktion för medlemsavgift i facket och a-kassan.

17.28

att LO verkar för ett återinförande av avdragsrätt på skattedeklarationen för medlemskap i a-kassa och i 

facket.

17.29

att LO driver frågan om att skattereduktioner ska gälla för avgifter till a-kassorna.

17.30

att LO ska verka för att arbetsgivare inte ska kunna dra av medlemsavgiften till arbetsgivarorganisationer på 

skatten.

M O T I O N E R  O C H  U T L Å T A N D E N  50 P U N K T  1 7.  A R B E T S M A R K N A D  O C H  T I L L V Ä X T



Skattereduktionen för medlemsavgift till arbetstagarorganisation och arbetslöshetskassan infördes 2002.

Bakgrunden till att skattereduktionen infördes var att uppnå likställighet i den skattemässiga behand-

lingen mellan arbetstagare och arbetsgivare. Detta då företag genom att bilda servicebolag kunde uppnå 

avdragsrätt på medlemsavgiften. Samtidigt som skattereduktionen, det vill säga en nedsättning av den 

inbetalda skatten, till fackföreningsavgiften infördes så infördes också en skattereduktion för avgiften till 

arbetslöshetskassan. I samband med detta avskaffades de dåvarande möjligheterna till avdrag för inbetalda 

avgifter till arbetslöshetskassan. 

Skattereduktioner för medlemskap i arbetslöshetsförsäkring och arbetstagarorganisation avskaffades av 

den dåvarande borgerliga regeringen 2007.

Skattereduktion för fackligt medlemskap återinfördes sommaren 2018 men avskaffades i den budget från 

Moderaterna och Kristdemokraterna som röstades igenom i riksdagen i slutet på 2018. Skattereduktionen 

återställdes inte i det så kallade januariavtalet. Skattereduktion försvann därmed våren 2019.

Det är svårt att begränsa arbetsgivarnas möjlighet till skatteavdrag. LOs styrelses uppfattning är att likfor-

mighet i beskattningen måste råda och att skattereduktionen därmed behöver införas.

LOs styrelse konstaterar att LO sedan tidigare kongresser har ett uppdrag att driva frågan om att återin-

föra skattereduktioner för medlemskap i arbetslöshetsförsäkring och arbetstagarorganisation.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att  anse motionerna 17.19, 17.20, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.26, 17.27, 17.28, 17.29 besvarade samt

att  avslå motionen 17.30.
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17.31
Höjda traktamentsnivåer
Byggnadsarbetareförbundet
Sverige och svenskarna behöver bygga bort bostadsbristen, bygga nya sjukhus och skolor, 
satsa på järnvägar och förnybar energi och även bidra till att vindkraftsparker behöver byg-
gas ut. Samtidigt så behöver äldre satsningar underhållas och i storstäderna finns ett efter-
satt underhållsbehov samt behov av energieffektiviseringar av miljonprogrammen. För detta 
behövs LO-arbetare, som är villiga att ligga ute på förrättningar och som kan tänka sig vara 
ifrån sina nära och kära och resa dit där jobben finns.

Kostnaderna för boende och uppehåll har skenat i väg, men när det gäller traktamentsni-
våerna och Skatteverkets schablonbelopp så har de bara ökat marginellt. Skulle traktamentet 
ha räknats upp efter prisindex skulle dagens 345 kronor i stället vara 457 kronor.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO verkar för en högre avdragsrätt/schablonbelopp för traktamentet för Sveriges löne-

arbetare som reser och övernattar på annan ort.

17.32
Reseersättning
Byggnadsarbetareförbundet region GävleDala
Ingen har väl missat det så kallade Bensinupproret? Om man tar sig tid att analysera vad 
som ligger bakom protesterna så inser man ganska snabbt att det inte enbart handlar om 
bensinpriset. Det handlar även om att människor känner sig frustrerade över att affären och 
apoteket läggs ner eller att vårdcentralen och skolan stänger. Vi måste ta dessa människors 
oro på allvar. Deras oro kanaliseras genom bensinupproret och vi bör ha svar på frågorna. 
Att sänka skatten på bensin rakt av är dumt och kommer till största del gynna bilåkare i 
storstäderna som redan i dag har goda möjligheter att åka kollektivt och framför allt är den 
grupp som i dag tillsammans åker mest bil. 

Vad vi inom LO behöver göra är att komma med lösningar för dem som bor på lands-
bygden och är helt beroende av bilen. Ett exempel på detta är slopad schablon på reseavdrag 
i deklarationen för resa till och från arbetet och höjd reseersättning för dem som bor på 
landsbygden. 

I dag ligger schablonen på 11 000 kr per år och du får endast avdrag på summan för resor 
över det. Genom att slopa den för dem som bor på landsbygden skulle de få ett betydande 
tillskott. Det skulle inte öka bilåkandet nämnvärt utan i stället stödja dem som i dag bor på 
landsbygden och är beroende av bilen för att ta sig till och från arbetet.

Detta finansieras förslagsvis genom slopade rut-avdrag för överklassen. Hellre reseavdrag 
för landsbygdens arbetarklass än rut-avdrag för överklassens partyn i Spanien! 

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att slopa schablonen på 11 000 kr per år för dem som bor på postnummer som klassas som 

landsbygdsboende samt
att höja reseersättningen (i dag 18,50 kr per mil) för de som bor på postnummer som klassas 

som landsbygdsboende.
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17.33
Höjt skatteavdrag för dagliga resor
Byggnadsarbetareförbundet
Höj nivån på det schablonbelopp som ligger till grund för skatteavdrag för dagliga resor. 
Många lönearbetare har ett behov av att använda bil för att resa till och från sitt arbete. 
Kostnaderna för drivmedel och bilinnehavandet har ökat och ökar alltjämt. Det schablon-
belopp för avdrag för dagliga resor som Skatteverket hänvisar till har halkat efter rejält och 
står inte längre i paritet till kostnaderna.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO verkar för en höjd avdragsrätt för dagliga resor till och från arbetet.
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Utlåtande motionerna 17.31–17.33

17.31

att LO verkar för en högre avdragsrätt/schablonbelopp för traktamentet för Sveriges lönearbetare som reser 

och övernattar på annan ort.

17.32

att slopa schablonen på 11 000 kr per år för dem som bor på postnummer som klassas som landsbygdsbo-

ende samt

att höja reseersättningen (i dag 18,50 kr per mil) för de som bor på postnummer som klassas som lands-

bygdsboende.

17.33

att LO verkar för en höjd avdragsrätt för dagliga resor till och från arbetet.

Traktamentet vid tjänsteresor ska täcka de ökade levnadskostnaderna under tjänsteresan, det vill säga utgif-

ter för logi, högre måltidskostnader än vanligt och diverse småutgifter. Ett traktamente som inte är högre 

än statens schablonbelopp är skattefritt. Statens schablonbelopp skrivs upp mellan åren. Skulle utgifterna 

överstiga schablonbeloppen så går det att yrka avdrag för dessa om kostnaderna kan styrkas. LOs styrelse 

konstaterar att det är viktigt att avdrag kan göras mot styrkta kostnader.

Dagens system för reseavdrag gynnar höginkomsttagare då det minskar den inkomst som ska beskattas. 

Detta är en utformning som är gynnsam för de grupper som betalar högre marginalskatt. Systemet missgyn-

nar den som cyklar och åker kollektivtrafik då avdraget sker utifrån faktiska kostnader i stället för ett scha-

blonavdrag.

Dagens reseavdrag är även behäftat med ett omfattande skattefel på närmare två miljarder kronor då 

avdraget inte är automatiserat utan förutsätter flera detaljerade uppgifter från den som gör avdraget. Därtill 

så föreligger en samlad obalans i inkomstbeskattningen mellan löntagare på landsbygd och i storstad där 

reseavdragets utformning är en pusselbit.

LOs styrelse anser att systemet med ersättning vid tjänsteresor samt resor till arbetet bör ses över som en 

helhet. Detta bör ske i samband med en bred skatteöversyn som genomlyser skattesystemet i sin helhet. I en 

bred skattereform kan reseavdraget hanteras tillsammans med andra skatter som har stor betydelse för grup-

per som ofta behöver pendla lång väg till jobbet. Viktigast är en ordentlig översyn av det kommunala inkomst-

skattesystemet som i dag leder till hög skattesats på glesbygd och låg skattesats i storstäderna utan att det 

avspeglas i en bättre kommunal service. 

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att  anse motionerna 17.31, 17.32, 17.33 besvarade.
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17.34
Inför ett kultur-rut-avdrag
Musikerförbundet
Det finns mycket att säga om införande och kvarhållande av olika former av rut-avdrag. En 
sak går i alla fall att konstatera och det är att rut-avdragen har lett till färre svartarbeten 
inom de områden där det i dag finns avdrag att göra. Fler jobb har blivit vita vilket innebär 
att de som arbetar kan vara försäkrade med kollektivavtal, få pensionsavsättningar inbetalda 
och fler som betalar skatt vilket är bra för välfärden.

En sektor som visserligen har blivit bättre, men som ändå i dag innehåller svartarbete 
är kulturbranschen. Det förekommer tyvärr fortfarande att en seriös heltidstrubadur mis-
sar arbetstillfällen då vissa oseriösa arbetsgivare endast är beredd att betala svarta gager, att 
bandet får betalt med de kontanter som kommer in via krogens garderob eller att sånger-
skan på bröllopet i kyrkan får ett kuvert med kontanter. De arbetsgivare som utnyttjar svart 
arbetskraft kommer billigare undan och får konkurrensfördelar gentemot de som sköter sig. 

För att komma till rätta med svartarbetet inom kultursektorn kan ett rut-avdrag ge för-
utsättningar för musiker och artister att kunna få en rimlig ersättning. Det skulle ge fler 
kulturarbetare möjlighet att ta betalt genom faktura eller kvitto samt även ge kulturarbe-
tare större möjligheter att få en bättre pension, försäkringar på arbetet och mycket annat 
som ett vitt arbete innebär. Ett rut-avdrag för kulturarbetare skulle bidra till att villkoren i 
musikernas yrkesliv tydligare formaliseras och regleras.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO verkar för att ett kultur-rut-avdrag införs för privatpersoner som anlitar kulturarbe-

tare samt
att LO verkar för att ett kultur-rut-avdrag införs för företag som anlitar kulturarbetare.
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17.35
Avskaffa rut-avdraget och rot-avdraget
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
Den borgerliga regeringen genomförde det ena jobbskatteavdraget efter det andra. Beklagligt 
nog så har socialdemokratin fegat ur och inte avskaffat dessa ”bidrag” till de högavlönade 
där det mesta har gått till högavlönade män som i stället för att städa själva har genom rut 
anställt pigor som passar upp dem. 

Det är staten som med sina skattemedel får stå för finansieringen. Vill inte borgarna 
skura sina egna dass så får de betala vad det kostar. Vem ska komma hem till den städare 
som utfört jobbet? Inte lär det vara borgaren som knackar på dörren.

Den ensidiga borgerliga skattesänkarpolitiken måste vi bryta med. Det får vara nog med 
bidrag och gåvor åt de rika. Med den borgerliga regeringspolitiken har detta skett på bekost-
nad av investeringar i skola, vård och omsorg för unga och gamla. 

I stället ska skattemedlen användas till en bättre och utbyggd välfärd och en rättvis för-
delning av ekonomiska resurser. Klyftorna ökar i samhället, ”Något håller på att gå sönder 
i Sverige”, som vi i arbetarrörelsen länge har påtalat.

Rut-bidraget har socialdemokrater varit motståndare emot men även här har de gett upp. 
Nu talar till och med den sittande regeringen om att utvidga rut-tjänsterna. Det är därför 
direkt provocerande mot våra grundvärderingar att utöka rut-bidragen. Rot vill de behålla 
fastän det är till för att utjämna konjunktursvackor.

Rot-avdraget har aldrig varit avsett för att ge bidrag till rika. Renoveringsbidraget är pro-
vocerande mot de som inte har råd när nästan nya kök kastas ut för att det ska sättas in nya 
kök i lyxrenoveringar. Rot-avdraget var ett välkommet tillskott under en lågkonjunktur för 
att skapa jobb för arbetslösa byggnadsarbetare. Stambyten och andra behov skulle kunna 
genomföras utan att hyrorna skulle öka. 

I dag är rot överflödigt som en arbetsmarknadsåtgärd. Skattepengar ska inte användas för 
att subventionera rika. Ju mer de rika gynnas så ökar ojämlikheten i samhället. Ett ojämlikt 
samhälle är ett samhälle som går isär och med minskad produktivitet och minskat samhälls-
engagemang från såväl individer som kollektiv.

Förklara varför en pensionär i en hyreslägenhet ska betala åt en privat fastighetsägare för 
att denne ska renovera sin fastighet för att höja värdet på sitt hus. Det finns ingen rättvisa 
i det. I stället ska rot-subventionerna gå till att bygga hyresrätter för att få bort bostadsbris-
ten för gammal som ung.

Det är de mest högavlönade som utnyttjar rut-bidraget på bekostnad av exempelvis hem-
tjänst och barnomsorg. Pengarna från bidragen till de rika ska i stället gå till den offentliga 
välfärden som vi alla brukar värna om.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO ska arbeta aktivt för att rut-avdraget och rot-avdraget ska avskaffas.
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17.36
Avskaffa rut-avdraget
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
Den borgerliga regeringen genomförde det ena jobbskatteavdraget efter det andra. Beklagligt 
nog så har socialdemokratin fegat ur och inte avskaffat dessa ”bidrag” till de högavlönade 
där det mesta har gått till högavlönade män som i stället för att städa själv har genom rut 
anställt pigor som passar upp dem. 

Det är staten som med sina skattemedel får stå för finansieringen. Vill inte borgarna 
skura sina egna dass så får de betala vad det kostar. Vem ska komma hem till den städare 
som utfört jobbet? Inte lär det vara borgaren som knackar på dörren.

Den ensidiga borgerliga skattesänkarpolitiken måste vi bryta med. Det får vara nog med 
bidrag och gåvor åt de rika. Med den borgerliga regeringens politik har detta skett på bekost-
nad av investeringar i skola, vård och omsorg för unga och gamla. I stället ska skattemedlen 
användas till en bättre och utbyggd välfärd och en rättvis fördelning av ekonomiska resurser. 

Klyftorna ökar i samhället, ”Något håller på att gå sönder i Sverige”, som vi i arbetarrö-
relsen länge har påtalat.

Rut-bidraget har socialdemokrater varit motståndare emot men även här har de gett upp. 
Nu talar till och med den sittande regeringen om att utvidga rut-tjänsterna. Det är därför 
direkt provocerande mot våra grundvärderingar att utöka rut-bidragen. 

Det är de mest högavlönade som utnyttjar rut-bidraget på bekostnad av exempelvis hem-
tjänst och barnomsorg. Pengarna från bidragen till de rika ska i stället gå till den offentliga 
välfärden som vi alla brukar värna om.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO ska arbeta aktivt för att rut-avdraget ska avskaffas.
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Utlåtande motionerna 17.34–17.36

17.34

att LO verkar för att ett kultur-rut-avdrag införs för privatpersoner som anlitar kulturarbetare samt

att LO verkar för att ett kultur-rut-avdrag införs för företag som anlitar kulturarbetare.

17.35

att LO ska arbeta aktivt för att rut-avdraget och rot-avdraget ska avskaffas.

17.36

att LO ska arbeta aktivt för att rut-avdraget ska avskaffas.

Skatter ska bidra till en uthållig finansiering av välfärden och effektiv fördelning av samhällsresurser. Detta 

görs bäst genom att ta ut skatt på breda baser med en enhetlig utformning av skatteskalorna och därmed 

begränsat med undantag. Rut- och rot-avdragen är exempel på avsteg med andra motiv än att värna skattein-

täkter och bidra till inkomstutjämning. 

Rut-avdraget infördes 2007 med motivet att det skulle minska svartarbetet och öka antalet jobb i bran-

schen samt öka arbetsutbudet hos dem som köper rut-tjänster. När rot-avdraget infördes något år senare var 

huvudmotivet att stimulera arbetsmarknaden. Utvärderingar visar dock att dessa avdrag har jämförelsevis 

svag effekt på antalet nya jobb (se till exempel Tillväxtanalys Rapport 2020:01). Båda reformerna har stora 

så kallade ”dödviktseffekter”, det vill säga sysselsätter en stor andel individer som med största sannolik-

het skulle ha jobbat utan subventionen. Det betyder att reformerna skapat förhållandevis få arbetstillfällen. 

Dessa dödviktseffekter är störst i rot-företagen. Rut-reformen missar dessutom till stor del den tänkta mål-

gruppen – personer med svag etablering på arbetsmarknaden. LO har vid flera tillfällen påtalat att det finns 

betydligt mer träffsäkra alternativ inom ramen för arbetsmarknadspolitiken.

Ett argument för rut-avdraget är att det ska göra svarta jobb vita. Skatteverket har visat att två tredjedelar 

av köparna av rut-tjänster utförde arbetet själva innan rut-avdraget. En del av köparna köpte tidigare tjäns-

terna vitt. Endast 6 procent av dem som använde avdraget uppgav att de hade köpt städning svart tidigare. 

Skatteverket uppskattade utifrån denna information och tidigare studier att svartarbetet till följd av rut-refor-

men hade minskat med 10–11 procent. Det löser sålunda inte problemen med svartarbete.

Ett ytterligare motiv till rut-avdrag, som tillkommit senare, är att det skulle bidra till etableringen av 

nyanlända (kvinnor). I en nyligen publicerad forskningsrapport visar dock Studieförbundet Näringsliv och 

Samhälle att den stora majoriteten av de kvinnor som sysselsatts i rut-subventionerade företag saknar flyk-

tingbakgrund. En stor del har utländsk bakgrund men med europeiskt ursprung (SNS-analys nr 56, 2019).

Både rut- och rot-avdragen bidrar till ökade ekonomiska skillnader. Framför allt har rot-avdraget en mycket 

tydlig fördelningsprofil. Skatteverkets statistik för 2018 visar att av personer med inkomster över cirka 

480 000 kr per år (inkomstdecil 10) gjorde 33 procent av kvinnorna och 38 procent av männen rot-avdrag 2015. 

I decilgrupp 7, en genomsnittlig LO-lön, var andelen cirka hälften.

Cirka 10 procent av kvinnorna och 5 procent av männen med en genomsnittlig LO-lön använde rut-avdrag, 

medan 28 procent av kvinnorna och 14 procent av männen inom den tiondel som hade högst inkomster använ-

de avdraget 2015. Personer med höga inkomster gör också betydligt högre avdrag i genomsnitt. 

Möjligheten för individer att få skattereduktion för hushållsnära tjänster och reparation och tillbyggnad 
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hemma minskar statens skatteintäkter med cirka 15 miljarder kronor per år, enligt finansdepartementet. Det 

är ineffektiva åtgärder med dåliga fördelningseffekter. Dessutom ser LO en risk att rut-avdraget på sikt bidrar 

till att sådant som vi har beslutat ska vara ett gemensamt välfärdsansvar flyttas till individen och en skatte-

subventionerad marknad. LO ska därför verka för att rut-avdraget slopas och att rot-avdraget enbart används 

som konjunkturåtgärd när det bedöms lämpligt.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att  bifalla motionerna 17.35, 17.36 samt

att  avslå motionen 17.34.
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17.c Lönebildning och lönepolitik

17.37
EU minimilöner
Elektrikerförbundet
Vi lever i dag i en tid som har blivit mer individualiserad. Där fler och fler länder inte längre 
har tilliten och tron på att arbetarrörelsen klarar av att lösa problemen som uppstår på ar-
betsmarknaden.

Tanken om att vi som rörelse sätter priset på det arbete vi utför, där vi som ett kollektiv 
kan ställa krav på hur våra villkor ska se ut blir mindre och mindre världen över.

Där den fria marknaden ska gå över människors mänskliga och fackliga rättigheter för att före-
tag ska kunna verka fritt över alla länders gränser. Där EUs fem grundpelare om frihet går före allt.

Detta tänk och system har gjort det svårare och svårare för fackföreningar att verka 
inom EU. Det gör att flera länder och fackföreningar nu i stället vänder sig till politiken för 
att lösa frågan om lön.

EU-kommissionen har gjort känt att de har som avsikt att presentera ett nytt EU-direktiv 
som ska reglera minimilöner inom unionen.

Vi är oroliga att ett sådant bindande direktiv inte kommer få den önskade effekt som 
många länder och fackföreningar önskar. Vi är oroade att ett sådant direktiv kan sätta den 
svenska och samlade europiska fackföreningsrörelsen i sämre läge än vad vi ser i dag.

Vi är beredda att gå så långt som att säga att ett sådant direktiv kommer innebära döden 
för den svenska och nordiska modell som vi har slagits hårt för. Om vi tar bort det största 
incitamentet för våra motparter att komma till förhandlingsbordet så skapar vi inte heller 
någon grund för att vi som rörelse ska finnas kvar.

Listan på varför ett sådant bindande direktiv är en dålig idé kan göras lång men vi tänkte 
stapla upp några exempel:
 – Ett dåligt underbyggt direktiv som eventuellt slår sönder fungerande arbetsmarknadsmo-
deller kan komma att splittra den europeiska fackföreningsrörelsen.

 – Ökad risk för inlåsningseffekt på låga löner.
 – Det finns inga bevis för att minimilöner trycker kollektivanställdas löner uppåt.
 – Minimilöner skulle kunna leda till ett minskat tryck på tillkomsten av kollektivavtal, från 
anställda, arbetsgivare och fackföreningar.

 – Vi vet inte hur ett direktiv skulle påverka möjligheter till strejk i olika länder.
 – Vi ger politiker inflytande över lönebildningen på europeisk nivå, det finns här en överväldigande 
risk att politiker får ett verktyg i nästa lågkonjunktur som de hittills bara kunnat drömma om.

 – Vi har inte sett några bevis någonstans i Europa på att minimilöner på något sätt har stärkt 
lokala eller nationella fack.

 – Ingen koppling mellan tillväxt, produktivitetsutveckling, konkurrenskraft i olika sektorer 
och höjning av statligt fastställda minimilöner.

Detta gör att vi som rörelse dels måste göra allt vi kan för att ett sådant bindande direktiv 
inte ser dagsljuset. Men också att vi har en plan på vad vi ska göra om vi inte kan förhindra 
ett sådant utfall.
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Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO aktivt jobbar för att förhindra ett bindande EU-direktiv gällande minimilöner samt
att LO gör allt det kan för att få Norden som ett undantag i ett sådant direktiv om det inte 

går att förhindra. Att slå sönder en fungerande modell på detta sätt kan vi ej tillåta.
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Utlåtande motion 17.37

17.37

att LO aktivt jobbar för att förhindra ett bindande EU-direktiv gällande minimilöner samt

att LO gör allt det kan för att få Norden som ett undantag i ett sådant direktiv om det inte går att förhindra. Att 

slå sönder en fungerande modell på detta sätt kan vi ej tillåta.

Då EU-kommissionens nya ordförande presenterade sitt politiska program sommaren 2019 utlovade hon 

ett rättsligt instrument som ska säkerställa att alla arbetstagare i EU har en skälig minimilön. Av löftet 

framgick varken det kommande EU-initiativets rättsliga form eller materiella innehåll. Men det blev snabbt 

tydligt att många, inte minst inom den europeiska fackföreningsrörelsen, önskade långtgående bindande 

EU-lagstiftning i form av så kallat direktiv om både lön och kollektivavtal.

LOs styrelse instämmer helt i den övriga europeiska fackföreningsrörelsens krav om bättre och rättvi-

sare villkor för Europas löntagare, med stigande löneandelar, bättre arbetsvillkor och minskade löneklyftor. 

Styrelsen anser att byggandet eller återuppbyggandet av starka rikstäckande branschavtal runtom i Europa 

är det viktigaste sättet för att uppnå detta. För styrelsen är det dock helt avgörande att metoderna för att 

skydda Europas löntagare från underbudskonkurrens under inga omständigheter får skada förutsättningarna 

för självregleringen genom kollektivavtal. EU-initiativ för att hindra underbudskonkurrens riskerar annars att 

bli direkt kontraproduktiva. Liksom motionären anser styrelsen att bindande EU-lagstiftning om lön utgör ett 

mycket allvarligt hot mot den svenska kollektivavtalsmodellen.

I EUs grundlag – fördraget – undantas löneförhållande, föreningsrätt, strejkrätt och rätt till lockout från 

EUs lagstiftningsmakt på det socialpolitiska området. För att stärka ett socialt Europa byggt på rikstäckande 

kollektivavtal anser styrelsen att det är av avgörande betydelse att tolka fördragets begränsning av EUs lag-

stiftningsmakt strikt. Detta menar styrelsen omöjliggör europeisk lagstiftning om minimilön. Den bedömning-

en delades tyvärr inte av EU-kommissionen, som i oktober 2020, före det att LO-kongressen hunnit behandla 

denna motion, presenterade ett förslag till direktiv om tillräckliga minimilöner i EU. EU-kommissionen menar 

i stället att förslaget respekterar EUs fördrag då det syftar till att förbättra löntagares arbetsvillkor, inte 

till att harmonisera minimilönenivån i EU eller till att inrätta en enhetlig metod för att sätta minimilöner. 

Syftet är i stället att säkerställa ett tillräckligt minimilöneskydd antingen i lag eller genom kollektivavtal. 

EU-kommissionen hävdar att arbetsmarknadsparternas självständighet inte ska påverkas.

EU-kommissionens garantier förändrar inte styrelsens bedömning att bindande europeisk lagstiftning om 

lön riskerar att skapa ett djupt skadligt dubbelkommando på den svenska arbetsmarknaden. Incitamenten att 

organisera sig både på arbetstagar- och arbetsgivarsidan riskerar att försvagas. Priset för att undandra sig 

ansvaret att organisera sig och teckna avtal kan sjunka. Ett direktiv kan även öppna upp för EU-domstolen att 

överpröva kollektivavtalens löneregleringar. Till detta ska läggas att den skyddsnivå staten genom EU-regler 

skulle garantera kan komma att fungera som ett sänke för de kollektivavtalade nivåerna. 

Bindande lag om löner skulle innebära att EUs politiska institutioner i ett första skede, i strid med fördra-

get, tar sig ny makt att reglera lön. I ett senare skede kan en sådan tolkning av fördraget också direkt påverka 

förhandlingsrätten och strejkrätten. LOs styrelse har också motsatt sig olika förslag till tvingande lagregler 

på europeisk nivå om kollektivavtal. Sådana regler kan helt omdefiniera fackets roll på arbetsmarknaden, på 

ett sätt som minst lika allvarligt skulle försvaga den svenska självregleringsmodellen. Styrelsen har redan 

innan förslaget presenterades pekat på att EU-initiativ som inte är bindande lagstiftning och som primärt 
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avser lagstadgade minimilöner eller främjande av kollektivavtal däremot kan vara en väg framåt för att stärka 

partssystem och förbättra löntagares villkor. 

LO har sedan hösten 2019 i enlighet med styrelsens beslut bedrivit ett omfattande påverkansarbete för 

att i första hand förhindra bindande europeisk lagstiftning om lön. I takt med att lagstiftningsarbetet har 

fortsatt har arbetet också i andra hand inriktats mot att, i linje med motionärens förslag, se till att Sverige 

och Danmark helt undantas från ett eventuellt direktivs tillämpningsområde. Betydande resurser har avsatts i 

påverkansarbetet. Styrelsen har hela tiden betonat betydelsen av att LO upprätthåller gemensamma positio-

ner tillsammans med andra likasinnade fackliga organisationer, Svenskt Näringsliv samt den svenska reger-

ingen 

I detta sammanhang vill styrelsen påminna om att LOs kongress 2012 beslutade att kräva att ett socialt 

protokoll fogas till EUs fördrag, för att se till att grundläggande fackliga fri- och rättigheter inte ska underord-

nas EUs ekonomiska friheter. Om detta inte kan förverkligas beslutade samma kongress att LO ska kräva ett 

rättsligt bindande undantag för den svenska kollektivavtalsmodellen. 

Att som motionären föreslår arbeta för att hela Norden undantas låter sig dock enligt LOs styrelse däremot 

inte göras med mindre än att arbetsmarknadens parter i de övriga nordiska länderna är eniga i ett sådant 

beslut.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att   bifalla motionen 17.37 (att-sats 1) samt

att  anse motionen 17.37 (att-sats 2) besvarad.
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17.38
En lönebildning för jämlikhet
Elektrikerförbundet, Seko, Byggnadsarbetareförbundet
I över 20 år har industriavtalet legat som grund för svensk lönebildning. På 20 år har mycket 
hänt såväl i Sverige som i omvärlden. Syftet med industriavtalet var att få tillstånd en kon-
trollerad lönebildning som tog hänsyn till internationell konkurrenskraft och inflation.

Men tiderna förändras. Arbetsmarknaden ser annorlunda ut i dag jämfört med år 1997. 
Strukturomvandlingar har påverkat branscher och branschstrukturer. Industrisektorn har 
minskat medan andra sektorer i stället har växt. Framför allt har tjänstesektorn växt kraftigt. 
Det är inte längre självklart att industrin själva ska styra lönebildningen och sätta normen 
för vad samhället tål för löneökningstakt. 

Ett bärande argument för industriavtalet var att hålla nere inflationen och inte äventyra 
konkurrenskraften. Nu, 20 år senare, är problemen snarare det omvända. Vi har under hela 
20 års-perioden haft en inflation som i genomsnitt legat under Riksbankens inflationsmål. 
En starkt bidragande orsak till detta är att löneökningstakten varit för låg. 

En anledning till att löneökningstakten varit för låg är att industrins parter i alltför stor 
utsträckning anpassat sig till europeisk löneökningstakt i stället för svensk inflation och 
svensk produktivitet. När svensk lönebildning anpassar sig till löneökningstakten i exem-
pelvis Tyskland tar man också hänsyn till tysk produktivitet och inflation. Detta blir en 
märklig anpassning eftersom det som är av vikt för svenska löner är så klart den produkti-
vitet svenska arbetstagare har.

Det går att argumentera för att det inte är lönebildningens uppgift att hantera inflationen. 
Ett sådant argument stämmer förvisso. Men det är samtidigt lönebildningens uppgift att ta 
ut hela inflationen och produktiviteten i löneökningar. Gör vi det skapas förutsättningar för 
en hållbar inflation på rätt nivå. Ligger inflationen på låg nivå under väldigt lång tid hotas 
inte bara inflationsmålets legitimitet utan Riksbankens räntevapen minskar även i kraft vid 
lågkonjunkturer. För närvarande ligger svensk reporänta på minus och kan knappast sänkas 
mer för att stimulera ekonomin. En räntesänkning saknar effekt. 

Med låga löner riskerar även omvandlingstrycket och produktiviteten i svensk ekonomi 
minska. Det finns risker att företag som egentligen inte är livskraftiga hålls vid liv på grund 
av låga löner. Det finns också risker att företagen inte stimuleras till produktivitetshöjande 
insatser. 

Industriavtalet har bidragit till reallöneökningar under flera år. Detta är så klart positivt. 
Men dessa reallöneökningar beror inte bara på god produktivitetsutveckling utan också till 
stor del på att inflationen har varit låg.

Hur arbetsmarknaden ser ut i dag samt på de sätt den demografiska utvecklingen kom-
mer påverka framtiden talar för att andra sektorer än den internationellt konkurrensutsatta 
industrin ska ha större inflytande över lönenormeringen framöver. Framtiden med en allt 
ökande äldre befolkning pekar mot att efterfrågan inom den inhemska sektorn såväl som 
den offentliga sektorn kommer öka. När vi blir äldre efterfrågar vi mer offentliga välfärds-
tjänster. När vi blir äldre sätter vi också sprätt på våra besparingar (pension och privat spa-
rande) – något som forskningen visar i huvudsak skapar efterfrågan på hemmamarknaden. 

Det innebär att nutiden och framtiden säger oss att arbetskraft i större utsträckning 
behöver allokeras till offentlig sektor samt hemmamarknadsorienterad sektor. För att ar-
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betskraften ska vilja ta jobben där behöver löneökningstakten följa utvecklingen och större 
hänsyn behöver tas till behoven just där.

Det är redan så i dag att offentliga arbetsgivare rapporterar om större svårigheter än privata 
när det gäller rekrytering. Denna brist/rekryteringssvårighet på arbetskraft kommer accen-
tueras i framtiden om inte löneökningstakten ökar jämfört med nuvarande löneökningstakt. 

Argumentet mot större inflytande för hemmamarknaderna är att det krävs en stark in-
ternationell konkurrensutsatt sektor för ett litet land som Sverige. Självklart är det så att vi 
måste exportera mycket för att kunna betala för import av produkter. Men det betyder inte 
att vi, som nu, behöver exportera cirka fyra procent mer av BNP än vi importerar. Sverige 
har sedan början av 1990-talet haft stora bytesbalansöverskott. Bytesbalansöverskottet har 
inneburit stora finansiella fodringar mot omvärlden. Stora sådana fodringar har inget egen-
värde. Om fler äldre innebär en politisk majoritet och efterfrågan på att öka volymen av of-
fentligt finansierade tjänster, även om det innebär högre skatter, så speglar det att majoriteten 
värdesätter dessa tjänster. I så fall är det samhällsekonomiskt effektivt att exportsektorn är 
lite mindre än vad den annars skulle vara. 

Det är viktigt att poängtera att vi inte är betjänta av en lönebildningsmodell som full-
ständigt prisar ut oss mot omvärlden, utan lönebildningsmodellen behöver justeras mot en 
inflationsmålsmodell i stället för konkurrenskraftsmodell. Inflationsmålsmodellen tar hänsyn 
till svensk inflation och svensk produktivitet (med hänsyn taget till arbetsmarknadsläget) i 
stället för att anpassa dessa mått mot omvärldens löneökningstakt. För oss är det självklart 
att förhållanden på hela den svenska arbetsmarknaden ska styra löneökningstakten och inte 
de förhållanden som råder i en sektor eller de förhållanden som råder i Europa. 

Ur ett fackligt perspektiv finns det flera synpunkter på nuvarande modell där industrin 
bestämmer alla branschers löneökningstakt. Under de dryga 20 år som passerat finns en tyd-
lig vinnare på industriavtalets lönenormering. Lönenormen (märket) har sedan första avtals-
rörelsen 1998 inte satts på rätt nivå en enda gång. Med rätt nivå avses i detta fall att märket 
satts på den nivå som sedan blivit det totala löneutfallet på arbetsmarknaden. I genomsnitt 
sedan 1998 har märket satts cirka 0,6 procentenheter under det faktiska löneutrymmet. 

När märket sätts lågt lämnas en del av löneutrymmet över i företagen. När löneutrymme 
lämnas över fångas detta upp i de lokala förhandlingarna på företagen av de grupper som 
står starka på arbetsmarknaden. I huvudsak är detta tjänstemän snarare än LOs grupper av 
arbetare. Det syns också i lönestatistiken. Tjänstemännen är tydliga vinnare sedan industri-
avtalets första tecknade avtal. Mellan år 1998 och 2018 har tjänstemännens löner ökat med 
96 procent medan arbetarnas löner ökat med 77 procent. Industriavtalet har således haft en 
tydlig vinnare – tjänstemännen. 

För att minska klyftan mellan arbetare och tjänstemän måste märket ligga på rätt nivå 
från början. Därför behöver vi en modell som bättre kan känna av det samhällsekonomiska 
löneutrymmet i hela ekonomin och därmed sätter märket rätt. För detta krävs att fler för-
bund än industriförbunden är delaktiga i förhandlingarna om märket. 

Jämställda löner är en annan aspekt. Löneskillnaden mellan kvinnor och män inom ar-
betarkollektivet år 2018 var 88 procent. Det vill säga att en genomsnittlig kvinna inom ar-
betarkollektivet tjänade 88 procent av en man. Denna löneskillnad har legat konstant under 
10 års tid och därmed inte jämnats ut över huvud taget sedan 2009. Det är ingen hemlighet 
att LO haft svårt att enas internt över om och hur jämställdhetssatsningarna ska se ut. 
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Motståndet från arbetsgivarna är kompakt när det gäller låglönesatsningar som i huvud-
sak gynnar kvinnor. Man hävdar att det är emot industriavtalet. Denna syn kommer leda till 
att klyftorna mellan kvinnor och män består. För att komma till rätta med löneskillnaderna 
mellan kvinnor och män krävs mer än vad LO-förbunden historiskt gjort. 

Eftersom LO-förbunden såg att tjänstemännen drar ifrån arbetarna i löner samt att vi 
misslyckats med jämställda löner togs LOs långsiktiga mål fram för lönebildning år 2015. 
Målen skulle sträcka sig till år 2028. Två av målen var:
1. att förbunden ska verka för att minska lönegapet mellan arbetare och tjänstemän
2. att senast år 2028 ska värdediskrimineringen bland arbetare ha minskat på sådant sätt 

att löneskillnaderna mellan kvinnor och män halverats. 

Det går att konstatera med åtta år kvar till att målen ska nås att utvecklingen går åt fel håll. 
Löneklyftan mellan kvinnor och män minskar inte och tjänstemännen fortsätter dra ifrån 
arbetarna. LO har inte tagit fram en plan för hur målen ska nås eller redovisat vad som be-
höver göras. Här krävs kraftfullt omtag. Utifrån denna aspekt behöver LO redovisa samt ta 
fram en plan för hur målen på ett realistiskt sätt ska kunna nås. 

Legitimiteten för dagens lönebildningsmodell saknas. Förbunden inom 6F (Byggnads, 
Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko) har länge kritiserat modellen. Kommunal och 
Pappers hoppade av LO-samordningen år 2020. År 2016 blev det ingen LO-samordning över 
huvud taget. Handelsanställdas förbund har lämnat förslag på förbättringar av lönebildnings-
modellen. Det här är allvarliga problem som riskerar skapa stor oro på svensk arbetsmarknad. 
Ska LO-samordningen samt ordningen på arbetsmarknaden fortleva behöver modellen göras 
om så att alla förbund och dess medlemmar känner att de har inflytande över löneöknings-
takten samt inflytande över modell för jämställda löner.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att i enlighet med motionen ta fram en modell för lönebildning där hela LO får inflytande 

över de förhandlingar som leder fram till märket,
att i enlighet med motionen redovisa samt ta fram en plan för hur LOs mål om att minska 

löneklyftan mellan arbetare och tjänstemän ska nås samt
att i enlighet med motionen redovisa samt ta fram en plan för hur LOs mål om att minska 

löneklyftan mellan arbetarkvinnor och arbetarmän ska nås.

17.39
Samordnade LO-förhandlingar
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
Den nya arbetsmarknadens komplexitet och kapitalets styrka har över tid ruckat på styrke-
förhållandet och vi inom LO-yrkena och våra fackföreningar tappar i styrka gentemot en 
mer aggressiv central motpart som i mångt styr över enskilda arbetsgivarföreningar. 

Vi borde därför ena oss inom LO och använda hela vår samlade styrka i avtalsuppgörel-
serna genom att LO återigen leder samordnade avtalsförhandlingar gentemot motparten.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO i framtida avtalsuppgörelser leder de samordnade förhandlingarna.
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17.40
Skrota märket
Transportarbetareförbundet avd 9
Industriavtalet, även kallat ”märket”, har återigen kommit till diskussion inför avtalsrörelsen 
2020. Det är vår uppfattning att nuvarande modell inte kan möta utmaningarna. 

En modell som tydligare och bättre eftersträvar en jämlik lönebildning och som ger oss 
arbetare en rättvis mängd av företagets vinster behöver skapas. Detta anser vi att industri-
avtalet har misslyckats med.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att Landsorganisationen i Sverige ska skrota ”märket” och ersätta det med en modernare 

modell som bättre kan möta våra utmaningar beträffande ekonomisk ojämlikhet mel-
lan hög och låginkomsttagares löner (ojämlika löner mellan kvinnor och män) samt för 
stora vinstuttag i svenska företag där vi arbetare inte får ta en rättvis del av vinsten.

17.41
Utred ”märket” ur ett intersektionellt perspektiv
Kommunalarbetareförbundet avd Stockholms län
Sedan svensk arbetsmarknad antog industrimärket som modell för löneökningar och avtals-
förhandlingar har arbetare i allmänhet haft reallöneökningar. Men med en fast procentuell 
ökning för alla, cementerar också märket löneskillnader och de facto ökar glappet mellan 
exempelvis män och kvinnor.

Sveriges arbetsmarknad är väldigt horisontellt segregerad och människor av visst snitt 
återfinns inom likvärdiga branscher. Att så är fallet mellan kvinnor och män vet de flesta, 
men hur ser det ut om vi exempelvis tittar på etnicitet och könsöverskridande identitet? 
Eller för den delen de andra diskrimineringsgrunderna?

Exempelvis tjänar en personlig assistent i snitt mindre än en verkstadsarbetare. Med 
samma procentuella ökning för de båda yrkena kommer löneglappet dem emellan med ti-
den att öka. Om det visar sig att det inom en bransch arbetar många med ickenordiskt ur-
sprung medan det inom en annan bransch nästan bara jobbar människor med nordisk här-
komst, kommer märket att skapa en struktur där människor beroende på ursprung tjänar 
olika mycket.

För att LO i framtiden ska vara en inkluderande och progressiv rörelse behöver våra fö-
reträdare inför avtalsrörelser kunna ta välinformerade beslut. 

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO utreder det så kallade ”industrimärket” ur ett intersektionellt perspektiv för att un-

dersöka hur olika grupper och minoriteter gynnas eller missgynnas av lönemodellen.

17.42
Strategi för välfärdens kompetensförsörjning
Kommunalarbetareförbundet avd Stockholms län
Oavsett vad du jobbar med är du beroende av stöd från välfärden. Stödet ser olika ut under 
livets alla skeenden och skiljer sig i omfattning mellan olika människor. Men från förskole-
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åren till demensboendet och slutligen kremeringen är en fungerande välfärd en förutsätt-
ning för att livet ska gå ihop. 

Nu är välfärden hotad. Larm om dålig arbetsmiljö till följd av underbemanning är numera 
vardag. Drygt 500 000 människor behöver rekryteras de kommande tio åren enligt siffror 
från Sveriges kommuner och regioner, SKR. Samtidigt är det alldeles för få som söker sig 
till välfärdens yrkesutbildningar på komvux och gymnasienivå. Ekvationen går inte ihop. 

I LOs lönerapporter har vi år efter år kunnat läsa att såväl barnskötare som undersköter-
skor ligger i botten av löneligan och långt efter likvärdiga yrkesgrupper i exempelvis bygg 
och industri, och inget tyder på att löneläget kommer att förändras, inte så länge vi låter 
industrimärket sätta lön även för de branscher som ligger efter. Om alla på arbetsmarkna-
den får löneökningar med samma procent kommer glappet att öka, och varför skulle fler då 
välja en yrkeskarriär i välfärdsyrkena framför exempelvis produktion eller konstruktion? 

LO har det senaste århundradet haft makten över arbetsmarknaden. En makt vi fått för 
vårt medlemsantal och vår goda organiseringsförmåga, men också för att vi har förmågan 
att utarbeta progressiv politik som löser samhällets utmaningar. 

Om inte fler söker sig till välfärdens yrkesgrupper för att villkoren är för dåliga, ökar ris-
ken för att politikerna tar taktpinnen ifrån oss. Det är åter dags för LO att visa att vi ännu 
besitter förmågan att bygga ett starkt samhälle. 

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LOs styrelse utarbetar riktlinjer för hur de bärande yrkena i välfärden ska kunna 
garanteras löneökningar över industrimärket, så att lönerna kommer i kapp och kompeten-

sen i välfärden tryggas.

17.43
Låglönesatsningar
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
De ekonomiska klyftorna i samhället ökar. Tjänstemännen drar ifrån arbetarna och de ri-
kaste skikten drar ifrån ännu mer. Lägst betalda på arbetsmarknaden är främst kvinnor i 
de kvinnodominerade yrkena. Vi måste alltså både öka lönerna totalt inom LO och mest av 
allt jobba för att höja lönenivåerna för de med sämst löner. 

Vi tror att vi kan göra det bäst genom att vi inom LO vid avtalsrörelsen de närmaste åren 
bestämmer oss för att gemensamt gå fram med låglönesatsningar enligt konstruktionen 
med ett ”knä” där varje anställd under knät får ett fast belopp i stället för ett procentpåslag.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att fortsätta med låglönesatsningen enligt knämodellen i kommande avtalsrörelser.
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17.44
Löneökningar i kronor och ören
Industrifacket Metall avd 46 Blekinge
Det finns många skäl för att beräkna löneökningar i kronor och ören i stället för procent. 
Hur man än väljer att argumentera för procentberäkning i utgångsläget är det i slutänden 
kronorna som räknas.

En annan oönskad effekt av procenten är den lönespridning som blir konsekvensen mel-
lan kollektivanställda och tjänstemän. Vi vet alla att löneutrymmet uppstår ur produktions-
resultatet.

Från 1990-talets början och framåt har utfallet i löneutvecklingen blivit cirka 100 procent 
högre till tjänstemännens fördel.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att ge LOs styrelse i uppdrag att löneökningar i våra centrala löneavtal ska anges i kronor 

och ören.

17.45
Avveckla individuell lönesättning
Seko region Stockholm
Att man en gång i tiden gått med på individuell lönesättning är en otrolig förlust för arbe-
tarrörelsen. Inom kriminalvården och andra grupper inom LO-kollektivet har det under en 
längre tid visat sig att individuell lönesättning inte fungerar. Denna form av lönesättning är 
alltför knuten till marknaden och ger oskäliga löneskillnader beroende på när man anställs. 
Den ger även arbetsgivaren makt över lönesättningen vilket bidrar till en tystnadskultur, då 
det du gör ligger till last vid löneförhandlingar. 

Den är så långt ifrån en solidarisk lönepolitik och ”lika lön för lika arbete” man kan 
komma. Det skapar splittringar i arbetsgrupperna och bidrar till en minskad solidaritet ar-
betare emellan. Den underminerar även fackets position och skapar individualism, vilket 
också med största sannolikhet var meningen med den från början. 

Dagens lönesättningar har tappat fotfästet och spretar alltför mycket i samhället, vilket 
i de allra flesta fall ger mer till de som redan har mycket. Vi tror på att man som kollektiv 
kan förhandla fram bättre löner! Därför vill vi att man ska arbeta för att få fackförenings-
rörelsen åter till denna insikt.

Vi vill att LO ska arbeta för en återgång till en solidarisk lönepolitik där exempelvis lö-
negrupper eller tarifflöner gör att vi återigen kan få ett samhälle där ”lika lön för lika arbe-
te” råder. Där kollektivet tillsammans kan förhandla fram rättvisa löner. Det är det vi som 
fackliga borde arbeta för. 

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO tar ställning för avveckling av individuell lönesättning.
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Utlåtande motionerna 17.38–17.45

17.38

att i enlighet med motionen ta fram en modell för lönebildning där hela LO får inflytande över de förhandling-

ar som leder fram till märket,

att i enlighet med motionen redovisa samt ta fram en plan för hur LOs mål om att minska löneklyftan mellan 

arbetare och tjänstemän ska nås samt

att i enlighet med motionen redovisa samt ta fram en plan för hur LOs mål om att minska löneklyftan mellan 

arbetarkvinnor och arbetarmän ska nås.

17.39

att LO i framtida avtalsuppgörelser leder de samordnade förhandlingarna.

17.40

att Landsorganisationen i Sverige ska skrota ”märket” och ersätta det med en modernare modell som bättre 

kan möta våra utmaningar beträffande ekonomisk ojämlikhet mellan hög och låginkomsttagares löner 

(ojämlika löner mellan kvinnor och män) samt för stora vinstuttag i svenska företag där vi arbetare inte får 

ta en rättvis del av vinsten.

17.41

att LO utreder det så kallade ”industrimärket” ur ett intersektionellt perspektiv för att undersöka hur olika 

grupper och minoriteter gynnas eller missgynnas av lönemodellen.

17.42

att LOs styrelse utarbetar riktlinjer för hur de bärande yrkena i välfärden ska kunna garanteras löneökningar 

över industrimärket, så att lönerna kommer i kapp och kompetensen i välfärden tryggas.

17.43

att fortsätta med låglönesatsningen enligt knämodellen i kommande avtalsrörelser.

17.44

att ge LOs styrelse i uppdrag att löneökningar i våra centrala löneavtal ska anges i kronor och ören.

17.45

att LO tar ställning för avveckling av individuell lönesättning.

LO-förbunden är helt suveräna att fatta sina egna beslut om hur en avtalsrörelse ska bedrivas. En 

LO-samordning förutsätter i praktiken att en bred majoritet av förbunden bestämmer sig för att ställa sig 

bakom de gemensamma kraven. Alla avtalssamordningar inom LO bygger således på förbundens övertygelse 

om samordningens vinster eller solidaritet med övriga förbund. 

LOs styrelse fattade 2015 beslut om dokumentet Gemensamma långsiktiga mål för tre kongressperioder. 

Sju av målen rör lönebildning och lönepolitik. I de långsiktiga målen har de övergripande strävandena i LOs 
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solidariska lönepolitik sammanfattats i ett antal konkreta mål fram till 2028. Styrelsens syfte med de långa 

målen var att skapa bättre förutsättningar för uthållighet i LO-samordningen och därigenom möjliggöra mer 

långsiktiga uppgörelser mellan förbunden. 

I motion 17.38 första att-satsen föreslås att LO ska ta fram en ny modell för lönebildningen där hela LO får 

inflytande över förhandlingarna som leder fram till märket. Styrelsen vill inledningsvis betona betydelsen av 

en koordinerad lönebildning med fungerande samordning på såväl arbetstagar- som arbetsgivarsidan för att 

realisera LOs lönepolitiska ambitioner. Både de mer samhällsekonomiska och de fördelningspolitiska lång-

siktiga målen förutsätter ordning och reda i lönebildningen, med fungerande mekanismer för normeringen. 

En koordinerad lönebildning med fungerande normering är inget som kan tas för givet. Det visar såväl den 

svenska lönebildningshistorien som samtida händelser i andra länder med utvecklade kollektivavtalssystem. 

Det är enligt LOs styrelse viktigt att inom fackföreningsrörelsen föra en ständig diskussion som kan bidra 

till att utveckla och förbättra lönebildningens funktionssätt. Inte minst behöver förutsättningarna för att 

åstadkomma relativlöneförändringar i syfte att uppnå de långsiktiga fördelningspolitiska målen stärkas. Det 

bör understrykas att LO inte är bundet av avtal eller beslut som binder organisationen vid en viss modell för 

hur avtalsrörelser ska bedrivas. LOs stadgar ger också formellt olika möjligheter för förbundens samverkan 

under en avtalsrörelse. Förhandlingarna kan enligt stadgarna bedrivas som samordnade förbundsförhand-

lingar, gemensamma förhandlingar eller på annat sätt som förbunden kommer överens om. 

Inför varje avtalsrörelse sker diskussioner mellan LO-förbunden kring hur normeringen i den kommande 

avtalsrörelsen ska genomföras. Under diskussioner avhandlas bland annat hur LO-samordningen ska för-

hålla sig till andra centrala samarbeten på arbetsmarknaden, exempelvis Industriavtalet. För varje fung-

erande LO-samordning är det nödvändigt att förbunden enas i dessa frågor, trots olika principiella synsätt. 

Kärnfrågor i dessa diskussioner brukar vara nivån på kravet, satsningar för att uppnå relativlöneförändringar 

och hur samtliga LO-förbund genom samordningen får möjlighet att påverka de normerande avtalen. 

Varje mer realistisk övergripande diskussion om lönemodeller måste ta hänsyn till den väv av maktrelatio-

ner som bär upp parternas självreglering av lön. Det betyder att avtalspolitiken hos andra aktörer på arbets-

marknaden, inte minst på arbetsgivarsidan, måste beaktas. Mot denna bakgrund menar styrelsen att diskus-

sioner om lönebildningsmodeller även fortsättningsvis i första hand ska ske i LOs beredande avtalspolitiska 

organ och i styrelsen, där förbunden är företrädda. Detta för att utveckla lönebildningens funktionssätt utifrån 

den aktuella avtalspolitiska situationen och strukturella förändringar på arbetsmarknaden och därigenom 

skapa bästa möjliga grund för framtida LO-samordningar, som kan bidra till att uppnå LOs långsiktiga mål. 

I motion 17.39 yrkas att LO ska leda de samordnade förhandlingarna i framtida avtalsuppgörelser. I motion 

17.40 föreslås att LO ska skrota den nuvarande lönebildningsmodellen och ersätta den med en modernare 

modell som bättre kan möta utmaningar kring ekonomisk ojämlikhet och alltför stor vinstandel i svenska före-

tag. 

Utöver vad som redan anförts i svaret på första att-satsen i motion 17.38 är det styrelsens bedömning att 

det under alla omständigheter fortfarande för stunden saknas nödvändiga förutsättningar på arbetsgivar-

sidan för att bedriva avtalsrörelserna som gemensamma förhandlingar mellan LO och Svenskt Näringsliv. 

Styrelsen vill dock i linje med vad som tidigare anförts understryka att beslut om hur förhandlingarna ska 

bedrivas fattas inför varje avtalsrörelse. Angående motion 17.40 anser styrelsen att det är viktigt att hålla 

fast vid de skrivningar förbunden enats om i de gemensamma långsiktiga målen. Av målen framgår att de 

totala lönekostnadsökningarna i den internationellt konkurrensutsatta sektorn särskilt ska beaktas i norme-

ringen. Exakt vilka branscher som ska anses ingå i den internationellt konkurrensutsatta sektorn diskuteras 

dock alltmer både inom och utanför fackföreningsrörelsen.
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I motion 17.38 andra att-satsen föreslås att LO ska redovisa samt ta fram en plan för hur LOs långsiktiga 

mål om att minska lönegapet mellan arbetare och tjänstemän ska uppnås. I tredje att-satsen föreslås att på 

motsvarande sätt redovisa och ta fram en plan för hur LOs långsiktiga mål om att halvera löneskillnaden mel-

lan kvinnor och män inom LO ska nås.

Styrelsen håller med motionärerna om att avsaknaden av framsteg då det gäller de båda ovan nämnda 

målen utgör ett grundläggande problem för LO. Bristen på framsteg innebär att det krävs alltmer radikala 

omfördelande insatser under kvarvarande avtalsrörelser fram till 2028 om målen ska kunna nås. 

Styrelsens bedömning är att det ökade lönegapet mellan arbetare och tjänstemän till stor del beror på 

att framför allt de offentliga tjänstemannagrupperna fått högre löneökningar än arbetare. Detta har skett 

bland annat med hjälp av sifferlösa avtal men också genom direkta statliga ingrepp i lärarnas lönesättning. 

Styrelsen har ofta framhållit att bristen på en fungerande fördelningsnorm över hela arbetsmarknaden med-

för att skadliga inslag, som sifferlösa kollektivavtal och direkt statlig inblandning i lönebildningen, blivit ett 

allt större problem i lönebildningen.

I Gemensamma långsiktiga mål för tre kongressperioder underströk styrelsen betydelsen av ett ambiti-

öst mål då det gäller jämställda löner. Det senaste decenniets misslyckande med att åstadkomma avsedda 

relativlöneförändringar som motverkar värdediskrimineringen innebär att de strukturella orättvisorna består. 

Utvecklingen innebär också att sammanhållningen inom LO utsätts för påfrestningar. Långsiktigt riskerar 

hela legitimiteten för självregleringen av lön att äventyras, om parterna inte förmår att korrigera ålderdomliga 

och osakliga löneskillnader.

Även om såväl jämställdhetsmålet som målet rörande lönegapet mellan arbetare och tjänstemän är av stor 

avtalspolitisk betydelse, ska dessa mål enligt styrelsens uppfattning inte behandlas separat från övriga lång-

siktiga mål. De gemensamma långsiktiga målen består av 14 olika mål utan inbördes rangordning. Styrelsen 

kan också konstatera att om målen behandlas separat kan åtgärder för att uppnå ett specifikt mål hamna i 

strid med ett annat mål. Styrelsen vill därför att målens uppföljning även fortsättningsvis ska ske samman-

hållet och årligen. I dialog med förbunden kan de interna årliga uppföljningarna däremot utvecklas, genom 

exempelvis fördjupningar på vissa områden. De politiska slutsatserna av uppföljningarna föreslås även fort-

sättningsvis behandlas i LOs råd för avtalsfrågor samt i LOs styrelse.

I motion 17.41 föreslås att LO utreder det så kallade ”industrimärket” ur ett intersektionellt perspektiv, 

för att undersöka hur olika grupper och minoriteter gynnas eller missgynnas av modellen. Med skrivningen 

”industrimärket” tolkar styrelsen det som att motionären avser hela den ordning för lönebildningen som suc-

cessivt växte fram genom tecknandet av industriavtalet, inrättandet av Medlingsinstitutet och samordning-

arna inom LO och Svenskt Näringsliv. 

LO analyserar redan årligen lönerna med fokus på klass och kön i återkommande rapporter. Styrelsen 

delar dock motionärens uppfattning om att förbundens avtalsområden inte bara är tydligt könssegregerade, 

utan att även exempelvis utlandsfödda är ojämnt fördelade mellan branscher och yrken. Styrelsen instämmer 

också i motionärens uppfattning om att en bred analys av lönebildningens fördelningsfrågor kopplade till 

olika maktordningar kan bidra till viktig information inför kommande avtalsrörelser. Utifrån den solidariska 

lönepolitikens grunder är det också angeläget att bekämpa alla osakliga löneskillnader. Styrelsen kommer 

därför att tillsätta en särskild utredning som får i uppdrag att brett och förutsättningslöst belysa lönebild-

ningens fördelningsfrågor med fokus på arbetarkollektivet. 

Styrelsen vill dock understryka en begränsning av uppdragets räckvidd. För lön kopplad till etnicitet, tros-

uppfattning, funktionell status, sexuell läggning och könsidentitet saknas nationell statistik hos statliga myn-

digheter och så vitt styrelsen känner till gäller samma sak för den partsgemensamma statistik som förbunden 
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förfogar över. Av bland annat integritetsskäl anser styrelsen heller inte att sådan statistik ska upprättas. 

Statistik finns dock att tillgå då det gäller kön och födelseland.

I motion 17.42 föreslås att LOs styrelse ska utfärda riktlinjer för hur de bärande yrkena i välfärden ska 

kunna garanteras löneökningar över industrimärket, så att lönerna kommer i kapp och kompetensen i väl-

färden tryggas. LOs styrelse har redan tidigare i detta utlåtande framhållit betydelsen av att åstadkomma 

jämställda löner och motverka värdediskrimineringen av kvinnodominerade yrken inom arbetarkollektivet. En 

majoritet av kvinnorna inom LO arbetar inom Kommunals avtalsområden. För att uppnå det långsiktiga målet 

om halverade löneskillnader mellan kvinnor och män inom arbetarkollektivet har naturligtvis löneutveckling-

en i Kommunals stora kvinnodominerade yrkesgrupper en helt central roll.

Frågan om jämställda löner bland arbetare kan emellertid inte, med bibehållen ordning och reda i parter-

nas självreglering av lön, lösas av enskilda förbund. Enligt styrelsen kräver frågan samordning inom LO och 

om möjligt ett ökat samarbete med tjänstemännens fackliga organisationer. För att sådana samordningar ska 

bli möjliga krävs ett stort handlingsutrymme i LOs avtalsråd och styrelse inför varje avtalsrörelse. Den före-

slagna typen av riktlinjer skulle enligt styrelsen minska möjligheterna att hitta konstruktiva gemensamma 

lösningar mellan förbunden, som möjliggör en samordning. Styrelsen vill också i sammanhanget påpeka att 

värdediskriminerade kvinnor återfinns även på andra förbunds avtalsområden. 

I motion 17.43 föreslås att LO ska fortsätta med låglönesatsningar enligt den så kallade knämodellen. I 

såväl den föregående som årets avtalsrörelse har LO-samordningen innehållit en låglönesatsning i form av ett 

knä. Styrelsen håller med motionären om att modellen har ett antal fördelar både för lönefördelningen inom 

LO och gentemot tjänstemännen. Samtidigt har det enligt lönestatistiken visat sig svårt att nå tydliga fram-

gångar då det gäller exempelvis jämställda löner med hjälp av modellen.

Styrelsen anser liksom vid tidigare LO-kongresser att kravet på hur rättvisare löner tekniskt ska drivas i 

framtida avtalsförhandlingar inte ska beslutas av kongressen. För att både möjliggöra en samordning mellan 

förbunden och nå goda förhandlingsresultat måste det finnas möjlighet att korrigera teknikerna inför varje 

avtalsrörelse.

Som styrelsen förstår motion 17.44 föreslås där att LO ska verka för att löneökningarna i förbundens cen-

trala löneavtal ska anges som krontal. I motion 17.45 föreslås att LO tar ställning för avveckling av individuell 

lönesättning. 

Motion 17.44 handlar så vitt styrelsen förstår om hur förbunden fördelar det fastställda löneutrymmet mel-

lan företag på avtalsområdet. På vissa av förbundens avtalsområden sker det genom att alla arbetstagare 

oavsett företag genererar samma krontal. Ett sådant system innebär högre procentuella löneökningar på före-

tag med ett lågt löneläge, medan företag med ett högt löneläge får ett lägre procentuellt påslag. 

Motion 17.45 behandlar frågan om hur löneökningarna fördelas mellan individer på företaget eller arbets-

platsen. Förbunden har mycket olika system för fördelningen mellan individer. Allt från centralt reglerade 

tariffer till att hela löneutrymmet fördelas lokalt. Olikheterna har sina rötter bland annat i skilda bransch-

strukturer, det lokala fackets förutsättningar och historiska strategival inom förbunden.

Styrelsens bedömning är att de lönefördelningsfrågor som behandlas i motionerna 17.44 och 17.45 även 

fortsättningsvis fullt ut ska beslutas inom respektive förbund.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att  bifalla motionen 17.41, 

att  anse motionerna 17.38, 17.39, 17.43 besvarade samt

att  avslå motionerna 17.40, 17.42, 17.44, 17.45.
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17.d Arbetsmarknadspolitik

17.46
Allmän arbetsförsäkring
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
En kronisk arbetslöshet har utvecklats de senaste årtiondena. Den berör bland annat mer 
än en kvarts miljon människor som enligt Arbetsförmedlingen har ”en svagare ställning på 
arbetsmarknaden”. 

En majoritet av de arbetslösa får inte ersättning från a-kassa utan är hänvisade till ar-
betslöshetsförsäkringens grundbelopp eller till försörjningsstöd. Ersättningarna måste bli 
bättre och fler arbetslösa måste få del av den. 

Arbetsförmedlingen har gradvis rustats ner, nu senast genom nedskärningarna i den 
statsbudget som Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna röstade ige-
nom i riksdagen. 

De planer för Arbetsförmedlingens framtid som anges i januariöverenskommelsen mellan 
regeringen, Centerpartiet och Liberalerna, med privatisering av viktiga delar av verksamhe-
ten, inger oro. Privatisering kan försvåra och rentav omöjliggöra en politik som syftar till att 
utveckla de arbetslösas kompetens så att det ökar deras möjligheter att komma in i arbetslivet. 
Att upphandla tjänster och kontrollera privata entreprenörer kan leda till en kostsam byråkrati. 

Vi vill att arbetarrörelsen allvarligt ska pröva att länka samman arbetslöshetsförsäkring 
och god arbetsmarknadspolitik och verka för att tillsammans utvecklas till en arbetsförsäk-
ring som omfattar alla.

En arbetsförsäkring ska ytterst gå ut på att var och en ska kunna utvecklas och ta väl vara 
på sina egna förutsättningar i arbetslivet. Den ska för varje person täcka kostnader för insatser 
så att hon eller han ska komma i ett så passande och bra arbete som möjligt. Det kan vara ut-
bildning, praktik, arbetsprövning, att upprätta personlig handlingsplan, rehabilitering, arbets-
träning, anpassning av arbetsplatsen, förebyggande insatser för att hindra förslitning etcetera. 

Var och en ska kunna stå i nära kontakt med en personlig vägledare, tillsammans med 
vilken man ska inventera sina egna möjligheter och intressen, göra en genomtänkt hand-
lingsplan, söka rätt på lämpliga kurser och andra insatser för att nå ett så passande jobb som 
möjligt, revidera planen när så behövs etcetera. Att alla är med i försäkringen är en fråga om 
social rättvisa – ingen ska lämnas utanför.

Det är viktigt att ersättningsnivåerna i arbetsförsäkringen blir tillräckligt höga för att 
man inte ska stimulera att arbetsmarknader med alltför dåliga arbetsvillkor utvecklas och 
för att de sökande ska känna trygghet och arbetsro när de ska genomföra sina personliga 
handlingsplaner och därmed stå till arbetsmarknadens förfogande. 

En allmän arbetsförsäkring är inte detsamma som en statlig arbetslöshetsförsäkring. Den 
ska vara någonting mycket mer, försäkra möjligheterna att komma igen i arbetslivet, inte 
bara försäkra inkomsten. 

Vår huvudtanke är att göra lagen dispositiv och därigenom kunna överlåta åt parterna 
på arbetsmarknaden att genom kollektivavtal –omställningsavtal – ta över ansvaret för för-
säkringen på olika avtalsområden och utforma den med hänsyn till särskilda förhållanden 
inom sin del av arbetsmarknaden. 
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Den del av försäkringen som staten naturligtvis måste sköta, utöver att fördela de inbe-
talade avgifterna mellan olika försäkringsgivare, gäller dels alla dem som står helt utanför 
arbetsmarknaden men som vill komma in på den, dels alla som kommer att arbeta på ar-
betsplatser som inte omfattas av kollektivavtal om denna försäkring. 

Arbetsförsäkringen kommer med den här uppläggningen att i praktiken få hand om en 
stor del av arbetsmarknadspolitiken – ansvaret kommer i hög grad att läggas på arbetsmark-
nadens parter.

De fackliga organisationerna, särskilt på det lokala planet, kommer att få ökat inflytande 
både genom detta och genom det förebyggande arbete som kan utvecklas på arbetsplatserna 
som följd av de omställningsavtal som träffas och som kan påverka både arbetsmiljö och 
arbetsorganisation på ett gynnsamt sätt för arbetstagarna.

Det är tveklöst så att de frivilliga a-kassorna, som byggts upp i fackets regi – det som in-
ternationellt har kallats för Gent-modellen – har spelat en viktig roll för att de fackliga or-
ganisationerna i Sverige ska ha många medlemmar, att organisationsgraden varit hög. Men 
förutsättningarna för detta och förhållandena i arbetslivet har ändrats starkt under senare 
år, och vår bedömning är att det inte längre skulle ha någon betydelse för de fackliga med-
lemstalen och för organisationsgraden om en obligatorisk försäkring som vår idé om en ar-
betsförsäkring skulle genomföras. 

Det finns fackligt aktiva som rentav hävdar att a-kassorna i nuvarande form närmast är 
en belastning för rekryteringen till facket.

Ett argument för den hittillsvarande ordningen har varit att de fackliga företrädarna har 
en så ingående kännedom om förhållandena på de arbetsplatser där de verkar att försäk-
ringen tillämpas mycket smidigare om den organiseras i facklig regi än om särskilda försäk-
ringstjänstemän skulle sköta den. Men fackets ombudsmän och a-kassans handläggare måste 
numera enligt alla regler vara helt skilda personer och arbeta i helt olika organisationer, så 
någon sådan fördel finns inte längre.

Forskarna Anders Kjellberg och Lars Gunnarsson gjorde 1993 en intervjuundersökning i 
Stockholm med omnejd, ”Motiv för fackligt medlemskap respektive för att vara oorganiserad”. 
Kjellberg, professor i Lund, är en av dem som bestämt hävdat att de frivilliga och fackligt 
anknutna a-kassorna har haft avgörande betydelse för att den fackliga organisationsgraden 
i Sverige varit hög. 

Men i sin bok Fackliga organisationer och medlemmar i dagens Sverige (sidan 197) skriver 
han en kommentar till undersökningen 1993: ”Frågan kan resas vad det betyder att arbets-
löshetsförsäkringen administreras av fackföreningarna. Av intervjusvaren att döma är det 
relativt få som anger tillgången till a-kassa som ett huvudskäl för facklig anslutning.”

I rapporten Den svenska modellen i fara?, som gavs ut 2019 av Arena Idé och som Kjellberg 
författat tillsammans med German Bender, står, apropå de stora medlemsminskningarna 
i a-kassor och fackförbund regeringen Reinfeldts försämringar av villkoren i a-kassorna: 

”Efter två års medlemsras främst i LO-förbunden och LO-kassorna och därefter fem år med 
förhöjda avgifter hade det svenska Gent-systemets roll som fackligt rekryteringsinstrument 
delvis spelat ut sin roll”.

Bo Elmgren, en av dem som arbetat fram idén om allmän arbetsförsäkring, har intervjuat 
16 lokala fackliga funktionärer med direkt erfarenhet av medlemsvärvning till facket. Han 
har ställt en öppen fråga om vilka argument de använder för att övertyga oorganiserade att 
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bli fackliga medlemmar. Ingen av de 16 har då nämnt att a-kassans koppling till facket som 
ett argument för medlemskap i facket. 

Vid slutet av varje intervju har Elmgren frågat om detta skulle ha någon betydelse. Bara 
två av de sexton svarar på denna direkta fråga att a-kassan i dess nuvarande form skulle ha 
positiv betydelse för människors benägenhet att gå med i facket. Nästan alla de övriga säger 
tvärtom direkt att de inte anser eller har märkt att det skulle ha någon betydelse alls, i varje 
fall inte nu längre. 

Även om det alltjämt skulle finnas vissa fördelar för fackens medlemsutveckling med a-
kassorna i den form de har i dag (med en verksamhet som numera är klart skild från fackets) 
så motvägs detta av stora och växande nackdelar med att inte alla omfattas av försäkringen. 

I dag står cirka en och en kvarts miljon människor (30 procent av alla förvärvsarbetande) 
utan försäkringsskydd vid arbetslöshet. Och av dem som faktiskt är arbetslösa är majoriteten 
utan försäkring mot inkomstbortfall. Det försvagar fackets position i förhandlingar, särskilt 
om arbetslösheten stiger. Det är bra för den fackliga styrkan att alla är med. 

Det anses ju till exempel självklart att alla anställda på en arbetsplats ska omfattas av 
kollektivavtal, inte bara medlemmarna i facket.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att allvarligt pröva tanken med en allmän arbetsförsäkring som en god och framkomlig väg 

för att stärka arbetslinjen och verka för ett gott arbete åt alla.
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Utlåtande motion 17.46

17.46

att allvarligt pröva tanken med en allmän arbetsförsäkring som en god och framkomlig väg för att stärka 

arbetslinjen och verka för ett gott arbete åt alla.

Motion 17.46 identifierar flera allvarliga samhällsproblem: den höga arbetslösheten som har bitit sig fast allt 

sedan 1990-talskrisen och framväxten av en mer ojämlik arbetsmarknad där otryggheten har ökat framför allt 

i LO-kollektivet. Detta samtidigt som politiska vägval under lång tid har lett till en kraftigt urholkad arbetslös-

hetsförsäkring och aktiv arbetsmarknadspolitik.

Motionären vill därför att LOs styrelse allvarligt ska pröva tanken om en så kallad allmän arbetsförsäkring. 

Med det menas en försäkring som alla löntagare omfattas av och som ska göra det möjligt för varje lönta-

gare att utvecklas och hänga med i ett föränderligt arbetsliv, som präglas av hållbara och goda arbeten. Den 

bärande tanken är att inkomsttryggheten vid arbetslöshet likväl som de rustande och stödjande arbetsmark-

nadspolitiska insatserna måste förbättras, och att det kan åstadkommas genom att båda delarna inryms i 

en och samma försäkring. Motionären tänker sig även att arbetsmarknadens parter kan sköta försäkringen 

för löntagare på kollektivavtalsbundna arbetsplatser medan staten ansvarar för nytillträdande och löntagare 

på arbetsplatser som inte är bundna av kollektivavtal. Tanken med den allmänna arbetsförsäkringen bygger 

därmed på en helt annan konstruktion än dagens arbetslöshetsförsäkring. I motionen förs, med koppling till 

detta, ett resonemang om att försäkringsmodellen med fackligt anknutna a-kassor som administrerar (den 

frivilliga inkomstrelaterade) arbetslöshetsförsäkringen, kan ha spelat ut sin roll.

En liknande motion inkom till LO-kongressen 2012. Den avslogs då. Med ytterligare åtta år av fortsatta 

urholkningar av både arbetslöshetsförsäkringen och den aktiva arbetsmarknadspolitiken, kan styrelsen 

mycket väl förstå önskan om att försöka hitta en lösning på de nu mycket allvarliga bristerna. Omvärlden har 

också förändrats, inte minst det parlamentariska skakiga läget. 

Styrelsen konstaterar samtidigt att det som i allt väsentligt kommer att avgöra hur inkomsttryggheten och 

den aktiva arbetsmarknadspolitiken utvecklas framöver, är facklig mobilisering för att påverka politiken i en 

annan riktning än vad som präglat i synnerhet inledningen av 2000-talet. 

I grund och botten är det den fackliga styrkan som är avgörande för en arbetsmarknad som präglas av 

goda och hållbara arbeten. LO måste använda sin befintliga fackliga styrka för att så långt som möjligt värna 

och stärka hela LO-kollektivets intressen på arbetsmarknaden och i samhället. Det är också akut för LO att 

klara av att vända den fallande organisationsgraden bland arbetare. Eventuella förändringar av försäkrings-

modellen måste i sig övervägas mycket noggrant eftersom modellen underlättar och stödjer facklig organise-

ring. 

För ett jämställt och jämlikt, gott och hållbart, arbetsliv är det avgörande att arbetskraften kan ställa om 

till nya och bättre jobb. Det kräver goda möjligheter att utvecklas genom lärande i jobbet för att förebygga 

och förhindra att arbetslöshet uppstår samt, när arbetslöshet väl är ett faktum, goda möjligheter att bygga på 

och anpassa kunskaper och färdigheter efter arbetsmarknadens föränderliga behov. Det senare kräver ekono-

misk trygghet genom en väl utformad arbetslöshetsförsäkring med hög ersättning likväl som väl anpassade 

resurser och effektivt samspel mellan den aktiva arbetsmarknadspolitiken och parternas kollektivavtalade 

omställningsstöd. Endast så kan hela arbetskraftens behov av omställning mötas. 

Det behövs alltså förstärkningar av dessa centrala hörnpelare i den svenska arbetsmarknadsmodellen, 
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inte att de utmanas ytterligare. De närmaste åren kommer med all sannolikhet att innebära flera stora utma-

ningar och svåra kompromisser för LO. Det beror inte minst på det politiska läget där såväl anställningstrygg-

het som arbetslöshetsförsäkring och aktiv arbetsmarknadspolitik är under fortsatt press. Styrelsen anser 

mot bakgrund av detta att det inte är läge att binda sig vid att specifikt pröva tanken om en allmän arbetsför-

säkring. 

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att  anse motionen 17.46 besvarad.
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17.d.1 Arbetslöshetsförsäkringen

17.47
Höjd a-kassa
Kommunalarbetareförbundet avd Stockholms län
A-kassan är en viktig funktion för oss som arbetar. Många tror att a-kassan mest är till för 
dem som är arbetslösa, medan vi skulle hävda att den till största del är till för oss som arbe-
tar. Det är ett skydd mot lönedumpning och möjliggör för arbetare som är mellan jobb att 
klara av vardagen utan att behöva sälja ut sina saker.

I september år 2015 höjde den dåvarande socialdemokratiskt ledda regeringen a-kassan 
från 18 700 kronor till 25 025 kronor per månad. Det var ett bra steg eftersom a-kassans er-
sättning stått still under 13 år, men vi tycker inte att det räcker. Vi tycker att taket i a-kassan 
måste höjas betydligt mer. Dels för att många tjänar betydligt mer än dagens tak, dels för 
att det skulle göra att a-kassan får en större legitimitet bland svenska arbetare. 

Eftersom a-kassans ersättning är så låg har flera fackförbund valt att teckna tilläggsför-
säkringar för sina medlemmar som ger mer pengar vid arbetslöshet. Det är både dyrt och 
dåligt eftersom vi anser att samhället ska bära den kostnaden. Det är en av anledningarna 
till att man betalar skatt och gjort Sverige till ett av världens ledande välfärdsland.

I Januariöverenskommelsen som slöts mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna 
och Centerpartiet kom man överens om en ”flexicuritymodell” som bland annat innebär att 
man ska se över hur man kan trappa ner ersättningen till personer som varit arbetslösa länge. 
Snacka om att slå på dem som redan ligger ner, vilket är helt fel väg att gå.

Vi anser att vi som fackförening ska trycka på för att detta förslag inte får gehör och att 
a-kassans tak höjs så att fler människor får ut 80 procent av sin faktiska lön.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO verkar för att taket i a-kassan höjs samt
att LO verkar för att ersättningen i a-kassan inte trappas ner ytterligare för dem som har 

varit arbetslösa under en längre period.
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17.48
Höjd a-kassa
Elektrikerförbundet verksamhetskrets 1
A-kassan är en viktig funktion för oss som arbetare. Många tror att a-kassan mest är till för 
dom som är arbetslösa medan vi skulle hävda att den till största del är till för oss som arbe-
tar. Det är ett skydd mot lönedumpning och möjliggör för arbetare som är mellan jobb att 
klara av vardagen utan att behöva sälja ut sina saker. 

I september 2015 så höjde den dåvarande socialdemokratiskt ledda regeringen a-kassan 
från 18 700 kronor till 25 025 kronor per månad. Ett bra steg eftersom a-kassans ersättning 
stått still under 13 år. Men vi tycker inte det räcker. Vi tycker att taket i a-kassan måste hö-
jas betydligt mer. Dels för att många tjänar betydligt mer än dagens tak och det skulle göra 
att a-kassan får en större legitimitet bland svenska arbetare. 

Eftersom a-kassans ersättning är så låg har flera fackförbund valt att teckna tilläggsför-
säkringar för sina medlemmar som ger mer pengar vid arbetslöshet. Det är både dyrt och 
dåligt eftersom vi anser att samhället ska bära den kostnaden. Det är en av anledningarna 
till att man betalar skatt och gjort Sverige till ett av världens ledande välfärdsland. 

I januariöverenskommelsen som slöts mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna 
och Centerpartiet så kom man överens om en ”flexycuritymodell” som bland annat innebär 
att man ska se över hur man kan trappa ner ersättningen till personer som varit arbetslösa 
länge. Snacka om att slå på de som redan ligger ner, vilket är helt fel väg att gå.

Vi anser att som fackförening ska vi trycka på för att detta förslag inte får gehör och att 
a-kassans tak höjs så att fler människor får ut 80 procent av sin faktiska lön.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO verkar för att taket i a-kassan höjs samt
att LO verkar för att ersättningen i a-kassan inte trappas ner ytterligare för de som varit ar-

betslösa under en längre period.
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17.49
Höj a-kassan
Seko region Stockholm
A-kassan är viktig för oss som arbetar. Många tror att a-kassan finns till för de som är arbets-
lösa, men till största del fyller den en funktion för oss som arbetar. A-kassan fungerar som 
ett skydd mot lönedumpning. Den ska även möjliggöra för arbetare som är ”mellan jobb” att 
klara av vardagen utan att lida större personlig ekonomisk skada av sin arbetslöshet.

Eftersom a-kassans ersättning är så låg i dag, har ett flertal fackförbund valt att teckna 
tilläggsförsäkringar som ger mer pengar till medlemmarna vid arbetslöshet. En kostnad som 
samhället gemensamt borde bära. Det är det gemensamma som historiskt gjort Sverige till 
ett av världens främsta välfärdsländer.

I januariöverenskommelsen som slöts mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna 
och Centerpartiet kom man överens om en ”flexicuritymodell”, som bland annat innebär att 
man ska se över hur man trappar ner ersättningen till personer som varit arbetslösa länge. 
Att slå på de som redan ligger är dock helt fel väg att gå. 

Vi som del av fackföreningsrörelsen måste trycka på för att ett sådant förslag inte får gehör 
och genomförs. A-kassans tak måste höjas så att fler människor får ut 80 procent av sin lön.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO verkar för att taket i a-kassan höjs till att följa medianlönen i Sverige samt
att LO verkar för att ersättningen i a-kassan inte trappas ner ytterligare för de som varit ar-

betslösa under en längre period.

17.50
A-kassa
Byggnadsarbetareförbundet region Väst
Ersättningen har inte procentuellt följt löneutvecklingen.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att a-kassan ska motsvara 80 procent av den faktiska lönen.

17.51
Ersättning i a-kassan
Byggnadsarbetareförbundet
Värdet av ersättningen i a-kassan urholkas varje år och ersättningens del av verklig inkomst 
sjunker stadigt. När det nya rörliga arbetslivet sedan många år råder i landet, så kräver det 
en stabil försäkring som gör det möjligt att ställa om i yrkeslivet.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att ersättningen i försäkringen ska motsvara minst 80 procent av lönen för att på sikt höjas 

till 90 procent och att karensen för att få rätt till ersättning ska avskaffas.
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17.52
En a-kassa värd namnet
Industrifacket Metall avd 46 Blekinge
En trygg och modern a-kassa är en viktig del av den svenska modellen. Denna modell har 
visat sig framgångsrik och vuxit fram tack vare facklig-politisk samverkan mellan socialde-
mokratiska partiet och fackföreningarna inom LO.

Väldigt många regelförändringar i a-kassan, som den moderatledda regeringen genom-
förde, gör försäkringen väldigt komplicerad. Både för den som ska använda försäkringen 
och för personalen som ska sköta och administrera den. Detta har lett till generellt längre 
handläggningstider för våra medlemmar.

Alla dessa negativa förändringar, som den moderatledda regeringen gjort i vår a-kasseför-
säkring, har lett till att många ungdomar inte ens fått möjlighet till tillträde till försäkringen. 
Det beror på att inträdeskraven har blivit för höga för personer med osäkra anställningar.

Vi har även många lågavlönade medlemmar som tyvärr tjänar under taket i a-kassan. Då 
dessa endast får 80 procent av sin inkomst är det väldigt svårt att få sin ekonomi att gå ihop, 
eftersom de inte har kunnat lägga undan pengar medan de jobbade. För dessa medlemmar 
skulle kravet på 90 procent i a-kassa vara en förutsättning för ett lite bättre liv.

Detta berör inte målet om att 80 procent ska ha 80 procent av sin inkomst vid arbetslös-
het. Taket i a-kassan finns ju.

Det är inte rimligt att den som drabbas av arbetslöshet, oftast utan egen förskyllan, ska 
behöva söka stöd på socialtjänsten om ekonomiskt bistånd. Detta är inte värdigt att kallas 
en omställningsförsäkring.

LO antog 90 procent på sin förra kongress. Samma beslut togs också på Blekinges par-
tikongress 2014.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att ge LOs styrelse i uppdrag att en utredning skyndsamt tillsätts som tittar över försäk-

ringen och dess inträdeskrav i sin helhet samt ger förslag på åtgärder, så den återigen kan 
bli en bra försäkring som fler omfattas av,

att ge LOs styrelse i uppdrag att vår arbetslöshetsförsäkring ska vara 80 procent för 80 pro-
cent av LO-förbundens medlemskårs inkomst,

att ge LOs styrelse i uppdrag att karensdagarna i försäkringen stegvis minskas,
att ge LOs styrelse i uppdrag att a-kassan ska följa löneutvecklingen samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att a-kassan i framtiden ska vara 90 procent i ersättning för vi 

måste ha visioner.

17.53
Ersättningar i a-kassan
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
Ersättningarna vid arbetslöshet för en medlem i a-kassan har för majoriteten av oss arbets-
tagare sjunkit till en helt orimligt låg nivå. Många förbund har därför sett sig tvingade att 
komplettera den låga ersättningen med egna försäkringar för att medlemmarna över huvud 
taget ska klara sig under en period av arbetslöshet. 

Vi i LO måste kämpa mot en mängd olika försämringar i arbetslivet och LO-kongressen 
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borde också denna gång klart och entydigt säga ifrån och kräva ersättningar i a-kassan som 
klarar uppgiften att vara rimlig reservationsersättning och klara uppehället för individen.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att verka för att tak och golv höjs i a-kassan samt
att målet för a-kasseersättningen ska vara 90 procent av lönen.

17.54
Förordningen om arbetslöshetsförsäkring
Byggnadsarbetareförbundet
Ersättningen för de som inte har heltidsjobb är begränsad till 60 veckor de veckor man inte 
är helt arbetslös. Om du till exempel jobbar fyra dagar/vecka och stämplar en dag tas en hel 
vecka av dessa 60 veckor i stället för att bara en ersättningsdag skulle räknas av, och du kan 
därefter inte få någon ersättning alls för veckor du inte är helt arbetslös.

Detta drabbar inte minst alla kvinnoyrken där deltid är mer regel än undantag. Detta 
drabbar även de som har timanställning eller korta anställningar då varje vecka du jobbar del 
av vecka räknas in i dessa 60 veckor. Det är inte rimligt att man ska behöva säga upp sig från 
sitt arbete eller neka arbete för att man inte längre kan få ersättning från a-kassan de veckor 
man inte har arbete hela veckan eller inte kan försörja sig på ett deltidsarbete/timanställning.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO verkar för att ta bort deltidsbegränsningarna från a-kassans regelverk.

17.55
Avskaffa 60-veckorssregeln i a-kassan
Industrifacket Metall avd 46 Blekinge
När en person är arbetslös och uppbär a-kassa står hen till arbetsmarknadens förfogande, 
vilket är helt rätt. Många jobbar deltid framför allt inom vården och de flesta som jobbar 
deltid är kvinnor, vilket riskerar att bli en ekonomisk fälla för de som arbetar deltid.

75-dagarsregeln infördes 2008, då fick deltidsarbetslösa stämpla i högst 75 dagar.
Räkneexempel: För någon som jobbar halvtid och har a-kassa på halvtid ger den nya 

60-veckorsgränsen rätt till 150 dagars a-kassa. Alltså det dubbla jämfört med 75 dagar som 
gäller nu. Det är i och för sig bättre, men inte bra.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att ge LOs styrelse i uppdrag att 60-veckorsregeln slopas samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att deltidsstämpling ska vara möjligt under hela 300-dagarspe-

rioden.
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17.56
Lagen om arbetslöshetsförsäkring
Byggnadsarbetareförbundet
Alla arbeten med stöd eller subvention ger rätt till a-kasseersättning utom jobb med särskilt 
anställningsstöd. En anställd med särskilt anställningsstöd får dock betala lika hög avgift 
till a-kassan som alla andra med arbete.

Detta är en orättvis ordning på en arbetsplats där två personer gör exakt samma arbete 
men den ena har nystartsjobb medan den andre har en anställning med särskilt anställnings-
stöd i jobb- och utvecklingsgarantin. Om de blir arbetslösa efter tolv månaders anställning 
får de olika ersättningar. 

Nystartsjobbaren kan börja på en ny a-kasseperiod med 80 procents ersättningsnivå med-
an den som haft anställning med särskilt anställningsstöd får 65 procents ersättning och 
fortsatt hänvisning till jobb- och utvecklingsgarantin. 

Vi tycker att en grundregel ska vara att allt arbete ska kvalificera till a-kassan. Undantaget 
för arbete med särskilt anställningsstöd borde tas bort då det skapar en osäkerhet kring vad 
som gäller vid arbetslöshet då man haft anställningsstöd.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO ska arbeta för att man ska kunna tillgodoräkna sig sin arbetade tid i ett arbetsvillkor 

i alla arbetsmarknadspolitiska program.

17.57
Anställningsstöd ska kvalificera till a-kassa
Industrifacket Metall avd 34 Borås
Arbetsförmedlingen har möjlighet att bevilja resurser i form av olika anställningsstöd till 
arbetsgivare som kan erbjuda individer med särskilda behov en ingång på arbetsmarknaden. 
I systemet är det skillnad på vilka åtgärder som ger individen möjlighet att kvalificera sig till 
a-kassa eller inte. Introduktionsjobb, särskilt anställningsstöd och så kallat ASD är exempel 
på stöd där anställningstiden är överhoppningsbar och inte tillgodoräkningsbar.

Arbetsgivare i vinstdrivande företag som gjort nytta och haft nytta av samhällets resurser 
i form av anställningsstöd kan efter avslutad åtgärd gå vidare med sin verksamhet. Vi vill ge 
lika möjlighet till den individ som behövt stöd i att fungera på arbetsmarknaden.

Vi vill även ge möjlighet till individen att, med a-kassan som försörjningsstöd, kunna göra 
förbunden uppmärksamma på missförhållanden på arbetsplatsen. I dagsläget har den som 
är i överhoppningsbart anställningsstöd ingen ekonomisk möjlighet att tacka nej tillsvida-
reanställning då alternativet är ingen inkomst alls. Därför anser vi att alla anställningsstöd 
och liknande ska berättiga till kvalificering av a-kassa.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att alla former av anställningsstöd ska vara kva-

lificeringsgrundande för a-kassa.
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17.58
Arbetsvillkor i lagen om arbetslöshetsförsäkring
Byggnadsarbetareförbundet
Reglerna för beräkning av arbetstid och löneberäkning måste förändras! Obetald semester 
ska inte räknas som frånvaro. För att beskriva problemet ska vi beskriva hur fel det kan bli 
för en enskild person. 

Min sista arbetsdag på företag 1 är den sista april. Jag får således mina intjänade semes-
terpengar utbetalda i samband med slutlönen.

Jag börjar på företag 2 direkt efter min sista arbetsdag på företag 1. Under juli månad har 
jag semester och använder då de pengar som jag har fått ut av min gamla arbetsgivare. Året 
efter blir jag arbetslös. Med tanke på att jag har haft obetald semester från min senaste ar-
betsgivare kommer min ersättning från a-kassan bli lägre då obetald semester räknas som 
icke arbetad tid. Detta påverkar även min beräkning av arbetad tid under föregående år, då 
obetald semester räknas som frånvaro. Ovanstående måste ändras då det i många branscher 
inte är helt ovanligt att man byter arbetsgivare.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att obetald semester ska räknas som arbetad tid i arbetsvillkoret.

17.59
Skyddsregeln i a-kassan
Industrifacket Metall avd 46 Blekinge
När en person har varit arbetslös i 300 dagar utvärderas den kommande ersättningen. Den 
blir antingen 65 procent av tidigare lön när arbetslösheten började eller 80 procent av den 
lön som tjänats in under arbetslöshetsperioden, om en person uppfyller villkoren till en ny 
ersättningsperiod. Skyddsregeln ser till att det högsta beloppet av de två alternativen betalas 
ut. Denna skyddsregel får användas högst två gånger.

Efter 600 dagar görs en ny beräkning på samma sätt och där skyddsregeln gäller. Men 
efter ytterligare 300 dagar faller skyddsregeln. Då beräknas ersättningen från a-kassan på 
den lön som man haft under de senaste 12 månaderna.

Reglerna urholkar ersättningen. Efter 900 dagar är det inte längre rätt att kalla a-kassan 
för en försäkring. Visserligen har taket i a-kassan höjts från 7 september 2015, men det hin-
drar inte att vi ska verka för att skyddsregeln ska vara kvar även efter 900 dagar.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att ge LOs styrelse i uppdrag att skyddsregeln i a-kassan ska finnas kvar även efter 900 da-

gar.
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17.60
Karensdagar i a-kassan – överflödiga och orättvisa
Handelsanställdas förbund
När någon förlorar sitt arbete behöver arbetslöshetsförsäkringen vara där som ett skydd. 
Det ska vara ett skydd som ser till att man har råd att betala hyran, köpa mat till familjen 
och fortsätta leva ett drägligt liv. I dag drabbas i stället varje person, som förlorat sitt jobb 
och behöver ersättning, av sex karensdagar från a-kassan. Det vill säga dagar då en arbets-
sökande inte får någon ersättning trots att hen är arbetslös och uppfyller a-kassans villkor. 

Detta kanske inte är något större problem för den som haft en hög inkomst, men för de 
som inte haft resurser att bygga upp ett stort sparkapital kan detta vara förödande.

Ett försäkringsbolag kan resonera att deras kunder kan agera annorlunda och mer vårds-
löst när de vet att de har en försäkring – så kallad ”moral hazard”. Oftast införs då någon 
typ av självrisk för att motverka detta. Karensdagarna i a-kassan motiveras ofta på samma 
sätt – som en typ av självrisk för arbetslöshetsförsäkringen. 

Men a-kassan har redan en självrisk – de så kallade avstängningsdagarna. I de fall den 
försäkrade anses ha orsakat sin egen arbetslöshet, antingen genom att ha sagt upp sig själv 
eller genom att ha betett sig på ett sätt som lett till avsked, har personen inte rätt till någon 
ersättning under 45 ersättningsdagar. Det är en tämligen hård sanktion som också kan dis-
kuteras, men oavsett, gör de karensdagarna onödiga som självrisk. 

Det spelar ingen roll om du är uppsagd på grund av arbetsbrist, om du slutat på grund 
av mobbning eller trakasserier på arbetsplatsen eller om du blivit avskedad – alla behöver 
genomgå sex dagar utan någon ersättning över huvud taget. 

Det andra moral hazard-problemet som karensdagar är tänkta att lösa, är att arbetssökande 
inte skulle vara benägna att söka arbete tillräckligt mycket om a-kassan var alltför generös. 
Först och främst är detta fel ände att attackera arbetslöshetsproblemet från. Arbetslösa är 
inte arbetslösa för att de är lata, människor vill i regel ha ett jobb att gå till. För att få folk i 
arbete krävs en fungerande arbetsmarknadspolitik, goda utbildningsmöjligheter och tillgång 
till arbeten. För det andra är ersättningen redan betydligt lägre än personens tidigare inkomst. 

Karensdagarna är alltså både överflödiga och orättvisa. Det slår hårdast mot de som re-
dan har det svårt, det vill säga människor som precis förlorat jobbet och människor med låg 
inkomst som inte kunnat spara ihop en buffert. Att antalet karensdagar minskas, och till 
slut avskaffas, skulle vara en stor vinst för LO-förbundens medlemmar. 

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO ska verka för att antalet karensdagar i a-kassan minskas samt
att LO ska verka för att karensdagarna i a-kassan avskaffas på sikt.
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Utlåtande motionerna 17.47–17.60 och 17.62 (att-sats 2)

17.47

att LO verkar för att taket i a-kassan höjs samt

att LO verkar för att ersättningen i a-kassan inte trappas ner ytterligare för dem som har varit arbetslösa 

under en längre period.

17.48

att LO verkar för att taket i a-kassan höjs samt

att LO verkar för att ersättningen i a-kassan inte trappas ner ytterligare för de som varit arbetslösa under en 

längre period.

17.49

att LO verkar för att taket i a-kassan höjs till att följa medianlönen i Sverige samt

att LO verkar för att ersättningen i a-kassan inte trappas ner ytterligare för de som varit arbetslösa under en 

längre period.

17.50

att a-kassan ska motsvara 80 procent av den faktiska lönen.

17.51

att ersättningen i försäkringen ska motsvara minst 80 procent av lönen för att på sikt höjas till 90 procent och 

att karensen för att få rätt till ersättning ska avskaffas.

17.52

att ge LOs styrelse i uppdrag att en utredning skyndsamt tillsätts som tittar över försäkringen och dess inträ-

deskrav i sin helhet samt ger förslag på åtgärder, så den återigen kan bli en bra försäkring som fler omfat-

tas av,

att ge LOs styrelse i uppdrag att vår arbetslöshetsförsäkring ska vara 80 procent för 80 procent av 

LO-förbundens medlemskårs inkomst,

att ge LOs styrelse i uppdrag att karensdagarna i försäkringen stegvis minskas,

att ge LOs styrelse i uppdrag att a-kassan ska följa löneutvecklingen samt

att ge LOs styrelse i uppdrag att a-kassan i framtiden ska vara 90 procent i ersättning för vi måste ha visioner.

17.53

att verka för att tak och golv höjs i a-kassan samt

att målet för a-kasseersättningen ska vara 90 procent av lönen.

17.54

att LO verkar för att ta bort deltidsbegränsningarna från a-kassans regelverk. 
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17.55

att ge LOs styrelse i uppdrag att 60-veckorsregeln slopas samt

att ge LOs styrelse i uppdrag att deltidsstämpling ska vara möjligt under hela 300-dagarsperioden.

17.56

att LO ska arbeta för att man ska kunna tillgodoräkna sig sin arbetade tid i ett arbetsvillkor i alla arbetsmark-

nadspolitiska program.

17.57

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att alla former av anställningsstöd ska vara kvalificeringsgrundan-

de för a-kassa.

17.58

att obetald semester ska räknas som arbetad tid i arbetsvillkoret.

17.59

att ge LOs styrelse i uppdrag att skyddsregeln i a-kassan ska finnas kvar även efter 900 dagar.

17.60

att LO ska verka för att antalet karensdagar i a-kassan minskas samt

att LO ska verka för att karensdagarna i a-kassan avskaffas på sikt.

17.62

att ge LOs styrelse i uppdrag att ”principen” på alla åtgärdsanställningsformer på arbetsmarknaden ska vara 

a-kassegrundande (behandlas under dagordningspunkt 17.d.1).

Motionerna 17.47 till 17.57, 17.60 och 17.62 andra att-satsen yrkar på olika förbättringar av arbetslöshetsför-

säkringen. Det gäller inkomsttak, lägsta ersättning, ersättningsnivåer och karensdagar likväl som kvalifice-

ringsvillkor, ersättning vid deltidsarbetslöshet och subventionerade anställningar som grund för a-kasseer-

sättning.

Mycket av det motionärerna till LO-kongressen 2021 efterfrågar att styrelsen ska verka för, har även 

LO-kongresserna 2012 och 2016 fattat beslut om. Motionärernas önskemål ligger därmed väl i linje med det 

kontinuerliga arbete som LO bedriver i syfte att påverka och opinionsbilda för en arbetslöshetsförsäkring 

med god inkomsttrygghet. Det har dock varit svårt att få gehör för förbättringar och LOs styrelse är enig med 

motionärerna om att arbetslöshetsförsäkringen är i stort behov av det.

Det fackliga uppdraget är att bidra till en stabil arbetslöshetsförsäkring som ger ett gott inkomstskydd 

och har ett brett samhälleligt stöd. Det kräver att arbetslöshetsförsäkringen uppfattas som legitim. Det är 

också principiellt viktigt att löntagarkollektivet ryms och hålls ihop i en och samma arbetslöshetsförsäkring. 

En brett täckande arbetslöshetsförsäkring innebär större omfördelning och minskar risken för att ojämnt 

fördelade arbetslöshetsrisker får stor betydelse för inkomstskyddet. Det som gör det rationellt för enskilda 

löntagare att medverka till ett gott inkomstskydd för hela löntagarkollektivet, är att det minskar risken för att 

arbetslösa tvingas sälja sitt arbete till ett för lågt pris. Detta är något som i slutänden annars påverkar dem 

som redan har arbete.
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En gemensamt finansierad arbetslöshetsförsäkring kräver en hög betalningsvilja. Den vilar på att tillräck-

ligt många löntagare omfattas och har ett tillräckligt gott inkomstskydd. Så är inte fallet i dag.

2019 var det bara cirka 40 procent av de arbetslösa som hade a-kasseersättning eller aktivitetsstöd (som 

baseras på att man tidigare haft rätt till a-kasseersättning). Det är nästan en halvering sedan början av 

1990-talet. Den inkomstrelaterade ersättningen har också minskat drastiskt i värde. Sedan löneindexeringen 

avskaffades 1993 har inkomsttaket inte alls följt löneutvecklingen. I början av 1990-talet låg ungefär 70 pro-

cent av lönerna under taket. 2019 gjorde bara 15 procent av lönerna det (de första 100 ersättningsdagarna). Få 

löntagare får den utlovade ersättningsnivån om 80 procent (de första 200 ersättningsdagarna) om de skulle 

bli arbetslösa. Betalningsviljan är på grund av det här allvarligt hotad.

Våren 2020 förbättrades arbetslöshetsersättningen temporärt. Kvalificeringskravet sänktes samtidigt som 

ersättningstaket höjdes. LO kommer givetvis arbeta för att dessa temporära åtgärder ska bli permanenta. 

Förbättringarna som kom tillstånd är inte lika ambitiösa som LOs krav, varför det fortfarande finns mycket 

arbete kvar i frågan om arbetslöshetsförsäkringen.

I LOs jämlikhetsutredning har styrelsen nyligen gjort principiella ställningstaganden om en arbetslöshets-

försäkring som de flesta löntagare skulle omfattas av och som ger tillräckligt god inkomsttrygghet. Dessa 

bygger i hög grad på beslut fattade av LO-kongresserna 2012 och 2016.

Det betyder att arbetslöshetsförsäkringen behöver ett rejält höjt inkomsttak som följer löneutvecklingen 

och att ersättningsnivåerna, inklusive den lägsta ersättningen, höjs. Den nivå på inkomsttaket som gällde 

innan löneindexeringen avskaffades, är en välavvägd ambitionsnivå. Det motsvarar en takhöjning som gör 

att månadslöner upp till ungefär 39 000 kronor skulle försäkras. Det är också den nivån på taket som bör 

löneindexeras för att det inte ska urholkas igen. Med den tillfälliga höjningen försäkras månadslöner upp till 

33 000 kronor de första 100 dagarna och innan den tillfälliga höjningen av taket försäkrades månadslöner upp 

till 25 000 kronor. Även golvet bör höjas i linje med hur det såg ut i början av 1990-talet. Då motsvarade den 

lägsta ersättningen ungefär 35 procent av den högsta. Ersättningsnivån bör vidare vara 80 procent av den 

tidigare lönen upp till taket under hela arbetslöshetsperioden, inklusive i jobbgarantin för unga och jobb- och 

utvecklingsgarantin. Kongressen 2012 och 2016 beslutade även att LO skulle verka för att karensdagarna 

avskaffas helt samt att den långsiktiga målsättningen är 90 procents ersättningsnivå (upp till taket).

Styrelsen förutsätter att motionärerna bakom motionerna 17.50, 17.51 och 17.53 (att-sats 2) avser förbättra-

de ersättningsnivåer som andel av lönen upp till ett tak så att inte extremt höga arbetsinkomster ersätts utan 

övre gräns. Styrelsen föreslår därmed att kongressen anser motionerna 17.47, 17.48, 17.49 (att-sats 2), 17.50, 

17.51, 17.52 (att-sats 3, 4, 5), 17.53 och 17.60 som alla handlar om inkomsttak, löneindexering, ersättningsnivå-

er och karensdagar besvarade. Styrelsens syn på inkomsttakets nivå är mer ambitiöst än i motionerna 17.49 

(att-sats 1) och 17.52 (att-sats 2). Dessa bör därför avslås.

Höjda ersättningar behöver kombineras med ett bra och väl utformat kontrollsystem som bygger på en 

kombination av stöd, hjälp och kunskap om vilka krav som ställs på arbetslösa, och som minimerar risken för 

att de som kontrolleras kränks eller orättfärdigt drabbas av sanktioner. Styrelsens syn är att hög ersättning 

ska kombineras med ett kontrollsystem som gör att endast de få arbetslösa som inte står till arbetsmarkna-

dens förfogande drabbas av sanktioner. Det står i skarp kontrast till ett system med låg ersättning som trap-

pas ned med tid i arbetslöshet och drabbar alla likadant oavsett sökbeteende.

LO verkar också för att fler löntagare ska kunna omfattas av arbetslöshetsförsäkringen och att försäk-

ringen också måste fungera för dem som har instabila och osäkra jobb. Det handlar bland annat om att 

arbetskravet för att kvalificera sig måste sänkas och att det återigen blir möjligt att få full ersättning efter sex 

månaders arbete. Även detta har LO-kongresserna 2012 och 2016 fattat beslut om.
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En annan principiellt viktig fråga är arbetslöshetsförsäkringens utformning för deltidsarbetslösa. Det 

har också varit uppe på tidigare LO-kongresser, både 2012 och 2016. Det centrala problemet med dagens 

regelverk är den så kallade deltidsregeln, som ställer den deltidsarbetslösa inför ett ultimatum efter 60 

kalenderveckor: Att sluta jobba helt och fortsätta få a-kasseersättning eller att fortsätta jobba utan att få 

fyllnadsersättning. Det ruckar på den grundläggande logiken i arbetslöshetsförsäkringen som är att det alltid 

ska löna sig att ta arbete. Det är inte heller logiskt att både tillfälligt timanställda och varaktigt deltidsar-

betande omfattas av begränsningen. De förstnämnda har inte ett varaktigt jobb som går att räkna med. De 

sistnämnda har varaktigheten, men inte tillräckligt många timmar. Det är väsentligt olika situationer som inte 

bör behandlas likadant. Detta är motionerna 17.54 och 17.55 inne på, och styrelsen delar den problembild som 

motionärerna målar upp.

Deltidsarbetslösheten är omfattande och tar sig många olika uttryck. Det handlar om utbrett och varaktigt 

deltidsarbete likväl som längre tidsbegränsade anställningar och ibland bemanningsanställningar, men inte 

minst olika former av tillfälliga påhugg. Otryggheten i arbetslivet har ökat och värst drabbade är LO-yrken 

inom privat och offentlig service- och tjänstesektor.

Arbetslöshetsförsäkringen kan dock inte lösa problemet med att allt fler har otrygga anställningar. 

Däremot kan försäkringen underlätta omställningen till varaktiga jobb på heltid om den kompletteras med 

en väl utformad aktiv arbetsmarknadspolitik. Det är också en naturlig utgångspunkt för LO att verka för att 

arbetslösa ska kunna öka och bredda sina kunskaper och färdigheter när (deltids-)arbetslösheten beror på 

bristfälliga kvalifikationer. En del av deltidsarbetslösheten handlar om det. En kompetenshöjande aktiv 

arbetsmarknadspolitik kan också bidra till att flytta arbetsutbudet till delar av arbetsmarknaden där jobben 

är mer trygga och stabila. Det är också viktigt.

Styrelsens uppfattning är därför att både villkoren i arbetslöshetsförsäkringen och den aktiva arbetsmark-

nadspolitiken för deltidsarbetslösa behöver förbättras. Tillfälligt timanställda bör inte omfattas av någon 

deltidsbegränsning alls, samt ha tillgång till aktiva insatser på samma villkor som helt arbetslösa. Varaktigt 

deltidsarbetande (deltidsarbetslösa) bör erbjudas aktiva arbetsmarknadspolitiska insatser och aktivitetsstöd 

i stället för fyllnadsersättning från arbetslöshetsförsäkringen efter 30 veckor.

Styrelsen vill därmed verka för att öka möjligheterna för deltidsarbetslösa att röra sig till trygga och stabi-

la anställningar, utan att för den skull tumma på inkomsttryggheten. Det skiljer sig något från vad motionerna 

17.54 och 17.55 yrkar på och dessa bör därför avslås.

På kongressen 2016 beslutades också att LO ska verka för att alla subventionerade anställningar ska vara 

a-kassegrundande. Då detta är en befäst policy som LO aktivt arbetar med att få gehör för, anser styrelsen att 

motionerna 17.57 och 17.62 (att-sats 2) bör anses besvarade. Motion 17.56 yrkar på att alla arbetsmarknadspo-

litiska program ska vara a-kassegrundande. Den formuleringen inbegriper deltagande i program som ersätts 

med aktivitetsstöd. Det är inte rimligt att dessa är a-kassegrundande. Styrelsen föreslår därför att den motio-

nen avslås.

Sammantaget skulle LOs policy vad gäller kvalificerings- och försäkringsvillkoren, tillsammans med det 

studerandevillkor som LO-kongressen 2016 också ställde sig bakom, göra att betydligt fler löntagare skulle 

kunna omfattas av arbetslöshetsförsäkringen. Styrelsen anser därför inte att det är motiverat att tillsätta en 

utredning om inträdeskraven. Styrelsen föreslår därför att motion 17.52 (att-sats 1) avslås.

Den statliga utredningen om arbetslöshetsförsäkringen tillgodoser inte LOs uppfattning om vad god 

inkomsttrygghet är. Även om fler löntagare ska kunna kvalificera sig föreslås inte att taket för högsta ersätt-

ning ska höjas. Dessutom ska nedtrappningen av ersättningsnivåer ske snabbare och vara i fler steg. Statens 

kostnader för inkomsttrygghet vid arbetslöshet får heller inte öka.
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Sammanfattningsvis gäller att LO kraftfullt kommer att fortsatt ta strid för en förbättrad arbetslöshetsför-

säkring. LO accepterar inte en fortsatt urholkning av inkomstskyddet vid arbetslöshet.

Motion 17.58 vill att obetald semester ska kunna räknas in i arbetsvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen.

Den statliga utredningen om ny arbetslöshetsförsäkring föreslår att arbetsvillkoret ersätts med ett så 

kallat inkomstvillkor. Om utredningens förslag blir verklighet innebär det att a-kasseersättningen framöver 

kommer att baseras enbart på arbetsinkomster. Om innestående semester betalas ut i samband med att 

en anställd slutar kommer den att ligga till grund för den ersättningsgrundande inkomsten för den som blir 

arbetslös.

Den centrala frågan för LO måste handla om att ta ett helhetsgrepp om vad som principiellt krävs av ett 

inkomstvillkor för att det inte ska missgynna LO-kollektivets löntagare. Detta med utgångspunkt i de skilda 

arbetsförhållanden och arbetslöshetsrisker som råder inom arbetaryrken. Styrelsen föreslår därför att motion 

17.58 avslås.

Motion 17.59 handlar om den så kallade skyddsregeln i den inkomstrelaterade arbetslöshetsförsäkringen. 

Den tar fasta på situationer där den första ersättningsperioden är på väg att ta slut och det blir aktuellt för 

den arbetslösa att prövas för en ny. Då krävs (i skrivande stund) att den som är arbetslös har uppfyllt ett nytt 

arbetsvillkor parallellt med arbetslöshet. Skyddsregeln kommer in för att arbetsvillkoret kan uppfyllas med 

arbete i sex månader samtidigt som ersättningen beräknas på 12 månader. För den som precis har klarat att 

uppfylla ett nytt arbetsvillkor, kan ersättningen i den nya ersättningsperioden då bli väldigt låg. Därför säger 

skyddsregeln att ersättningen kan ges med 65 procent av den ersättningsgrundande inkomsten för den första 

ersättningsperioden om det är förmånligare. Detta får dock tillämpas för högst två ersättningsperioder som 

följer direkt efter varandra.

Vad motionären efterfrågar är att LOs styrelse ska verka för att skyddsregeln ska kunna tillämpas fler 

gånger. En i princip likalydande motion inkom till LO-kongressen 2016. Den avslogs då med motiveringen att 

det inte är en konstruktiv lösning på en svår arbetslöshetssituation.

Styrelsen sympatiserar förvisso med motionärens grundtanke, att värna arbetslösas inkomsttrygghet. Ett 

alternativ som står till buds när en ersättningsperiod är på väg att ta slut, är att gå in i jobb- och utvecklings-

garantin eller jobbgarantin för unga. Då ges ersättning med aktivitetsstöd och det finns möjlighet att få vissa 

aktiva insatser som kan bidra till att arbetslösheten bryts. Den aktiva arbetsmarknadspolitiken behöver dock 

stärkas så att individen kan få ett mer behovsanpassat och kompetenshöjande stöd, till exempel en subven-

tionerad anställning eller en utbildningsinsats som kan lägga grunden för en hållbar väg ut ur en svårlöst 

arbetslöshetssituation. Att kraftfullt verka för det är viktigare än en utökning av skyddsregeln. Styrelsen före-

slår därför att kongressen avslår motion 17.59.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att  anse motionerna 17.47, 17.48, 17.49 (att-sats 2), 17.50, 17.51, 17.52 (att-sats 3), 17.52 (att-sats 4), 17.52 (att-

sats 5), 17.53, 17.57, 17.60, 17.62 (att-sats 2) besvarade samt

att  avslå motionerna 17.49 (att-sats 1), 17.52 (att-sats 1), 17.52 (att-sats 2), 17.54, 17.55, 17.56, 17.58, 17.59.
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17.d.2 Arbetsförmedlingens roll – förmedling och matchning

17.61
Arbetsförmedlingen
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
Byggnads kongress 2018 uttalade sig klart och entydigt emot den privatisering av 
Arbetsförmedlingen som borgerliga politiker under flera år förberett genom sämre anslag, 
svartmålning och hård kritik. Nu i en annalkande lågkonjunktur är demonteringen av 
Arbetsförmedlingen efter den politiska kräftgången med M/KD-budget och C och L:s po-
litiska inflytande genom 73 punkts programmet ett politiskt faktum.

Arbetsförmedlingen ska bantas till oigenkännlighet och privata aktörer ska få sko sig på 
det som blir kvar genom jobbkonsulter och privata utbildare. Det här är ett dråpslag som 
inte gynnar de arbetslösa utan bara föder och göder ännu en nyliberal dröm, en dröm som 
riskerar att bli en mardröm för arbetstagare landet över.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO aktivt jobbar för att mildra effekterna av Arbetsförmedlingens privatisering samt
att kongressen uttalar sig emot demonteringen och privatiseringen av Arbetsförmedlingen 

och Arbetsförmedlingens uppgifter.
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Utlåtande motion 17.61

17.61

att LO aktivt jobbar för att mildra effekterna av Arbetsförmedlingens privatisering samt

att kongressen uttalar sig emot demonteringen och privatiseringen av Arbetsförmedlingen och 

Arbetsförmedlingens uppgifter.

Den kontinuerliga strukturomvandlingen innebär att arbetsuppgifter och arbeten försvinner medan andra 

växer fram. Rätt utformad bidrar den aktiva arbetsmarknadspolitiken till en fungerande arbetsmarknad 

genom en effektiv matchning mellan arbetssökande och arbetstillfällen samt till en strukturomvandling av 

ekonomin som innebär att bättre – mer produktiva, bättre betalda och mer tillfredsställande – jobb skapas. 

Aktiva och rustande arbetsmarknadspolitiska insatser, i kombination med god inkomsttrygghet under tiden, 

spelar en avgörande roll för att en positiv syn på strukturomvandling och ekonomisk öppenhet bland lönta-

gare ska bibehållas.

Det är LOs uppfattning att arbetsmarknadspolitiken måste vara nationellt sammanhållen och likvärdig men 

också individanpassad. Alla arbetslösa som behöver stöd i sitt jobbsökande, oavsett bakgrund eller bostads-

ort, måste ges tillgång till insatser av god kvalitet som kan förbättra deras möjligheter på arbetsmarknaden.

Dessvärre har den aktiva arbetsmarknadspolitiken under lång tid rustats ned och förlorat i styrka. På 

senare år har en mindre del av de arbetslösa erbjudits arbetsmarknadspolitiska insatser. Utvecklingen har 

förstärkts genom kraftiga budgetnedskärningar 2019.

Januariavtalets utlovade privatisering av Arbetsförmedlingens matchningsverksamhet är ännu ett steg i 

fel riktning. Privatiseringsreformen innebär inte bara uppenbara risker för ett varierande, olikvärdigt och i 

vissa fall helt uteblivet stöd till arbetssökande och arbetsgivare över landet. Forskningen pekar dessutom på 

att arbetsmarknadstjänster är svåra att prissätta på rätt sätt och kan leda till icke-önskvärda konsekvenser. 

Betalningssystem med ersättningar utifrån storlek på åtagandet riskerar att leda till incitament för privata 

aktörer att locka till sig (och behålla) arbetssökande, snarare än att hjälpa dem till arbete. System med höga 

andelar prestationsbaserade ersättningar riskerar å andra sidan att ge privata aktörer incitament att fokusera 

på mer resursstarka arbetssökande och att endast erbjuda andra arbetssökande miniminivån av service, sna-

rare än det som de har behov av. Dåligt utformade ekonomiska incitament riskerar även att leda till att arbets-

sökande pressas till snabb matchning snarare än till jobb som ger varaktig förankring på arbetsmarknaden. 

Utredningar och tidigare erfarenheter pekar därtill på att risken för felaktiga utbetalningar, missbruk och fusk 

bland annat genom manipulation av resultatmått ökar, samt att de privatiserade tjänsterna skapar ett större 

behov av kostsamma kontrollmekanismer.

Det är några av anledningarna till att LO har verkat för att mildra effekterna av Arbetsförmedlingens priva-

tisering och stoppa den negativa utvecklingen inom arbetsmarknadspolitiken. Styrelsens avsikt är att LO ska 

fortsätta att göra det.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att   bifalla motionen 17.61 (att-sats 1) samt

att  anse motionen 17.61 (att-sats 2) besvarad.
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17.d.3 Arbetsplatsförlagda insatser

17.62
Ordning och reda vid åtgärdsanställningar
Industrifacket Metall avd 46 Blekinge
Många som står långt ifrån arbetsmarknaden får olika åtgärdsanställningar. Det kan vara 
nystartsjobb och särskilt anställningsstöd med mera. Listan kan göras lång.

Arbetsgivarna upplever att det finns väldigt många åtgärder med olika krångliga villkor. 
De har inte koll på att det finns anställningsstöd som inte är a-kassegrundande. Vi förtro-
endevalda har samma problem.

När någon kommer in i en åtgärd är det inte självklart att denna är a-kassegrundande. 
Ett särskilt problem som uppstår för den här gruppen är att de inte kvalificerar sig för ar-
betsvillkoret i a-kassan. Många i den här gruppen går från åtgärd till åtgärd, vilket medför 
ett missbruk från arbetsgivarnas sida av de olika anställningsstöden och leder inte till tills-
vidareanställningar.

Vi är positiva till en aktiv arbetsmarknadspolitik, men insatserna måste leda till en an-
ställning utan stöd, så att det inte blir en osund konkurrensfördel för oseriösa arbetsgivare.

För den enskilde individen innebär en anställning med anställningsstöd oftast att hen 
inte får en grundläggande ekonomisk trygghet och får svårare att ingå avtal såsom telefona-
bonnemang, hyreskontrakt, banklån med mera.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att ge LOs styrelse i uppdrag att minimera antalet åtgärdsanställningsformer samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att ”principen” på alla åtgärdsanställningsformer på arbets-

marknaden ska vara a-kassegrundande (behandlas under dagordningspunkt 17.d.1).

17.63
Ökad kvalitetssäkring av anställningsstöd och liknande inom ramen för arbetsmarknads-
politiska program
Industrifacket Metall avd 34 Borås
Arbetsgivarens möjlighet till anställningsstöd är stort. De olika anställningsstöden som ryms 
under Arbetsförmedlingens paraply är många, introduktionsjobb, nystartjobb och trygghets-
anställning med flera. Olika program som i folkmun fortfarande kallas lönebidrag.

Inför varje placering får vi inom den fackliga organisationen frågan från Arbetsförmedlingens 
handläggare om ett yttrande genom ett så kallat samråd.

Tyvärr väger fackets yttrande gällande placeringen inte särskilt tungt. Arbetsförmedlingen 
väljer att genomföra placeringen oavsett vad som framkommit i samrådet.

Sällan vittnar våra medlemmar om återkoppling från handläggare på Arbetsförmedlingen 
med avsikt att följa upp åtgärder. Oftare har oseriösa arbetsgivare utnyttjat systemet och 
därmed skapat undanträngningseffekter. Något som både individ och bransch far illa av.

Vi anser att fackets yttrande i samråd gällande anställningsstöd och liknande ska resul-
tera i mer kvalitetssäkrade placeringar för våra medlemmar.
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Vi föreslår att kongressen beslutar 
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att det fackliga inflytandet ska öka genom krav 

på återkoppling på uppföljning lämnat till den fackliga part som deltagit i samråd inför 
placering samt

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att gällande kollektivavtal ska vara ett krav för att 
arbetsförmedlingen ska bevilja anställningsstöd och liknande inom ramen för arbets-
marknadspolitiska program.

17.64
Sämre trygghet
Kommunalarbetareförbundet avd Öst
I flera av LOs branscher förekommer subventionerade arbetsmarknadsåtgärder. Men är det 
rätt mot den enskilde individen? Enskilda individer bollas runt i olika arbetsmarknadsåtgärder, 
trots att själva syftet med vissa av åtgärderna är att de ska leda till en tillsvidareanställning. 

Den yttrandemöjlighet vi som fackförbund har är att samråda med Arbetsförmedlingen 
inför en placering i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd, men det saknas uppföljning när det 
gäller lön och tillsvidareanställning.

Det finns många sätt för företagen att kringgå arbetsgivaransvar, till exempel vid ny-
startsjobb. Vid nystartsjobb behöver inte arbetsgivaren vara bunden av kollektivavtal, men 
enligt branschen ska det vara avtalsenlig lön. Vem följer upp att det blir så? I den här åt-
gärden behöver arbetsgivaren inte teckna några försäkringar, vilket annars är ett faktum i 
kollektivavtal.

Att få ett nystartsjobb kan vara ett första steg ut i arbetslivet, men i nuvarande system 
saknar den anställde helt trygghet i arbetslivet. När åtgärden upphör efter ett till två år kan 
individen hamna i nya arbetsmarknadsåtgärder och då tappa LAS-företräde, omplacerings-
möjligheter med mera. Det är inte heller säkert att alla åtgärder ger behörighet till a-kasse-
ersättning vid uppsägning eller avslut av arbetsmarknadsåtgärden.

Det här är dumpning av villkoren på arbetsmarknaden, och det bekostas av skattemedel. 

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att ta fram en samlad strategi för hur LO-förbunden på ett framgångsrikt sätt ska kunna 

påverka politiken, så att det inte går att utnyttja de olika arbetsmarknadsåtgärderna på 
ett felaktigt sätt.
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Utlåtande motionerna 17.62 (att-sats 1), 17.63, 17.64 och 17.78 (att-sats 2) 

17.62

att ge LOs styrelse i uppdrag att minimera antalet åtgärdsanställningsformer.

17.63

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att det fackliga inflytandet ska öka genom krav på återkoppling på 

uppföljning lämnat till den fackliga part som deltagit i samråd inför placering samt

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att gällande kollektivavtal ska vara ett krav för att arbetsförmed-

lingen ska bevilja anställningsstöd och liknande inom ramen för arbetsmarknadspolitiska program.

17.64

att ta fram en samlad strategi för hur LO-förbunden på ett framgångsrikt sätt ska kunna påverka politiken, så 

att det inte går att utnyttja de olika arbetsmarknadsåtgärderna på ett felaktigt sätt.

17.78

att ge LOs styrelse i uppdrag att de på Arbetsförmedlingen förekommande arbetsmarknadspolitiska program 

endast ska gälla på kollektivavtalsbundna arbetsplatser (behandlas under dagordningspunkt 17.d.3).

Inom den aktiva arbetsmarknadspolitiken finns flera typer av subventionerade anställningar för personer 

som varit utan arbete en längre tid och, under vissa förutsättningar, för nyanlända invandrare eller personer 

med funktionsnedsättningar. Anställningarna riktar sig till olika målgrupper, vilket återspeglas i regelverket 

och motiverar vissa skillnader i varaktighet och subventionsnivå. Gemensamt för dem alla är att de syftar till 

att stärka individernas ställning på arbetsmarknaden, genom att de får arbetslivserfarenhet, kontakter och 

referenser som kan vara betydelsefulla för att de ska nå varaktig sysselsättning och egen försörjning. För 

att olika målgruppers behov ska kunna tillgodoses kan det därför behövas mer än en stödform, samtidigt 

som det är angeläget att de som finns är väl avvägda och att antalet stödformer inte är större än nödvändigt. 

Det är viktigt att insatserna inte konkurrerar med varandra och att regelverken inte är mer komplicerade än 

nödvändigt. Det kan, som motion 17.62 uppmärksammar, påverka arbetsgivares vilja att använda insatserna 

negativt.

Studier har visat att subventionerad sysselsättning har en tydlig positiv effekt när det gäller att förbättra 

personers möjlighet att få reguljära arbeten. Samtidigt kan negativa konsekvenser uppstå, såsom konkur-

renssnedvridning, undanträngningseffekter eller missbruk och fusk. Det är viktigt att de negativa konsekven-

serna begränsas.

Regelverket kräver i vissa fall att det finns kollektivavtal på arbetsplatser med subventionerade 

anställningar, eller att lönen och villkoren är likvärdiga med kollektivavtal i branschen. Dessutom ska 

Arbetsförmedlingen, i de allra flesta fallen, göra en arbetsmarknadspolitisk bedömning av lämpligheten i 

anvisningen, vilket inbegriper att konkurrensen på arbetsmarknaden inte snedvrids. Utan en välfungerande 

kontroll av regelverket riskerar de subventionerade anställningarna att underminera villkoren på arbetsmark-

naden. Inför anvisning till de allra flesta former av subventionerade anställningar ingår i myndighetens kon-

trolluppdrag en skyldighet att samråda med berörd facklig organisation.

Samrådet fyller en viktig funktion. De fackliga organisationerna har ofta information som är viktig för 
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Arbetsförmedlingens bedömning av anvisningens lämplighet, till exempel vilka löner och anställningsvillkor 

som är normala för branschen och ifall det har skett uppsägningar som innebär att det finns tidigare anställda 

med återanställningsrätt. Allt detta är av betydelse för att Arbetsförmedlingen ska kunna fatta beslut på goda 

grunder.

Tyvärr fungerar inte samrådet bra nog. Arbetsförmedlingen brister i genomförandet och det är oklart om 

synpunkter tas till vara i Arbetsförmedlingens beslut. LO arbetar aktivt för att få samrådet att fungera som 

det är tänkt. Arbetet har hittills resulterat i att myndigheten har förtydligat sina interna instruktioner, tydlig-

gjort varje handläggares ansvar att genomföra och dokumentera samråd samt uppdaterat samrådsblanketten 

där flera av fackförbundens synpunkter har omhändertagits. På LOs initiativ fick myndigheten 2018 ett reger-

ingsuppdrag om att göra en kartläggning för att öka kunskapen om varför samråd inte alltid genomförs, samt 

hur informationen bedöms när samråd genomförs. Kartläggningen har resulterat i ett bra kunskapsunderlag 

för att bristerna ska kunna åtgärdas. Genom kartläggningen har också vi som fackliga organisationer fått vär-

defull kunskap om hur vi kan bli ännu bättre i vår roll.

På LOs initiativ har regeringen även tillsatt en utredning inom arbetsmarknadsdepartementet under 2021. 

Utredaren ska följa upp bristerna som Arbetsförmedlingen identifierade i sin kartläggning och lämna för-

slag för att förbättra hanteringen. Utredningsarbetet ska ske i dialog med LO och fackförbunden. LO arbetar 

för att flera brister som uppmärksammades i Arbetsförmedlingens kartläggning och som fackförbunden 

har identifierat ska åtgärdas i närtid. En viktig del i ett stärkt samråd är, vilket tas upp i motion 17.63, att 

Arbetsförmedlingen ger återkoppling till facket om anvisning sker. När så är fallet bör fackförbunden ges möj-

lighet att kontakta personer som har lämnat samtycke för att informera om deras rättigheter och skyldigheter 

på arbetsplatsen. Det är emellertid viktigt att det också fortsatt är Arbetsförmedlingen som bär ansvaret för 

att kontrollera lämpligheten i varje anvisning. En annan viktig del är att fackförbunden kompenseras ekono-

miskt för den arbetsbelastning och arbetstid som läggs för att Arbetsförmedlingen ska kunna fatta beslut på 

goda grunder (genom nuvarande ordning finansieras verksamheten till fullo genom fackförbundsmedlem-

marna).

Parallellt med att förbättra samrådet måste kraven på arbetsgivare som anställer med lönesubventioner i 

vissa avseenden skärpas. Nystartsjobb bör omfattas av krav på att både lön och övriga anställningsförmåner, 

till exempel arbetsskadeförsäkring och tjänstepension, ska vara likvärdiga med vad som gäller i kollektivav-

talen. Lönebidrag som riktar sig till personer med funktionsnedsättning, introduktionsjobb och extratjänster 

bör även de villkoras med att lön och övriga anställningsförmåner är likvärdiga med vad som gäller i kollektiv-

avtal i branschen. Det räcker inte att lönen och förmånerna ”i väsentliga delar” är likvärdiga.

Tydligare krav kräver bättre kontroll. På LOs initiativ införs en rätt för Arbetsförmedlingen att begära 

in uppgifter om lön och försäkringar från banker och försäkringsbolag, för att kunna kontrollera så att 

lön verkligen har utbetalats och att individen har ett försäkringsskydd. Men det är inte tillräckligt. Om 

Arbetsförmedlingens kontroll skulle påvisa att kraven som ställs avsiktligen inte uppfylls eller kringgås 

måste straffsanktioner kunna utkrävas. Ett exempel på att inte uppfylla kraven är att uppvisa att försäkrings-

inbetalning har gjorts men sedan sluta att betala in premien efter att stödet blivit beviljat. I dessa fall räcker 

inte att arbetsgivaren kan bli återbetalningsskyldig det belopp Arbetsförmedlingen har betalat ut.

I samverkan med medlemsförbunden arbetar LO systematiskt med att påverka politiken så att det inte går 

att utnyttja de olika arbetsmarknadsåtgärderna på ett felaktigt sätt och att regelverket inkluderar tydligare 

krav, kontroll och sanktioner. Ett felaktigt utnyttjande av anställningsstöden av oseriösa arbetsgivare riskerar 

i förlängningen leda till att villkor på arbetsmarknaden dumpas, som motion 17.64 uppmärksammar. Det ska-

dar både arbetstagare och konkurrensen på arbetsmarknaden och måste få ett stopp.
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I Arbetsförmedlingens uppgift ingår att se till att verksamheten inte snedvrider konkurrensförutsättning-

arna på arbetsmarknaden eller på ett omotiverat sätt tränger undan arbetstillfällen. Myndigheten behöver bli 

bättre på att beakta detta när de bedömer om en subventionerad anställning är lämplig. Taken för vilka löner 

som subventioneras är av relevans för lämpligheten. De lågt satta taken leder till att anställningar med stöd 

i stor utsträckning koncentreras till delar av arbetsmarknaden med låg kollektivavtalstäckning och sämre 

villkor. Det gör att konkurrensen kan snedvridas i vissa branscher och regioner. LO driver därför kravet om att 

taken för samtliga former av lönestöd bör ligga en bra bit över medellönen på svensk arbetsmarknad.

Krav om att lön och andra anställningsförmåner ska följa kollektivavtal, eller vara likvärdiga med kollektiv-

avtal i branschen, för den som anställs med någon form av lönestöd ska säkerställa att denna grupp omfattas 

av de villkor parterna kommit överens om ska gälla. Att arbetsgivare som tar emot en subvention kan svara 

mot detta ska vara grundläggande i kontrollen inför varje anvisning. Kan arbetsgivaren inte göra det är anvis-

ningen helt enkelt inte lämplig. På denna punkt finns enligt LO-styrelsen inget utrymme för undantag.

Att kräva att arbetsgivare ska ha tecknat kollektivavtal för att ta emot arbetslösa i arbetsmarknadspoli-

tiska program, som motion 17.63 och 17.78 föreslår, skulle kunna vara ett än mer effektivt sätt att säkerställa 

acceptabla villkor. Å ena sidan skulle det tydliggöra att det är de villkor som parterna gemensamt beslutat om 

som gäller. Å andra sidan finns det viktiga principiella problem med att villkora arbetsmarknadspolitiken på 

det sättet. Det skulle riskera att förändra balansen i den arbetsmarknadsmodell vi försvarar, och frågan bör 

ses även ur det perspektivet.

Om staten skulle ställa som villkor att arbetsgivare måste ha slutit avtal med en fackförening för att få till-

gång till statligt stöd skulle fackets fria och oberoende ställning gentemot staten äventyras. Ett sådant krav 

skulle riskera att öppna upp för staten att försöka överpröva den fackliga verksamheten. Ett krav på kollektiv-

avtal som förutsättning för att bedriva en väsentlig del av den aktiva arbetsmarknadspolitiken skulle ge sta-

ten starka incitament att övervaka och försöka påverka kollektivavtalstäckningen och därmed också avtalens 

innehåll, kanske inte alla gånger i linje med arbetstagarintressen.

Det skulle också riskera att minska förståelsen för fackets roll i att bestämma villkoren på arbetsmarkna-

den. Om staten görs till garant för att det finns kollektivavtal blir det mindre tydligt varför det är viktigt att 

gå med i facket. Det är mycket viktigt att det förblir en facklig uppgift att med egen kraft upprätthålla en hög 

kollektivavtalstäckning och stå som bärare av kollektivavtalen och en självständig part i den svenska arbets-

marknadsmodellen. Att bära kollektivavtalen kan och får aldrig bli en uppgift för staten.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att   bifalla motionen 17.63 (att-sats 1) samt

att  anse motionerna 17.62 (att-sats 1), 17.63 (att-sats 2), 17.64, 17.78 (att-sats 2) besvarade.
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17.65
Förändra pensionsmöjligheter
Fastighetsanställdas Förbund avd Skövde
Den som jobbar på Samhall ska vara anvisad dit och deltar därmed i en arbetsmarknadspoli-
tisk åtgärd. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder finns för den som står till arbetsmarknadens 
förfogande. Dit räknas inte pensionärer och pensionsåldern är 65 år. 

Samhalls bidrag från staten upphör för den som är äldre än 65 år. Den som jobbar på 
Samhall kan alltså inte jobba längre än till 65 år. Men Samhallanställda vill också ha möjlig-
heten att fortsätta jobba efter 65 om ork och vilja finns. Vi vill ha rätt att jobba till 67 eller 
den framtida pensionsåldern. 

Samhall borde ha pensionsmöjligheter som är mer i samklang med andras rätt till flexibel 
pensionsålder. Det kräver nya beslut från riksdag och regering. Det borde vara en självklar-
het att flexibel pensionsålder på Samhall ska hänga ihop med övriga förändringar som sker 
med pensionssystemet, lagstiftning, försäkringar och avtal. 

LO har ett samordnande ansvar för LO-förbundens kollektivavtal på Samhall. 

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO tar initiativ till ett gemensamt agerande för att få riksdag och regering att förändra 

pensionsåldern för Samhallanställda så att de kan arbeta lika länge som övriga arbets-
marknaden har möjlighet till.
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Utlåtande motion 17.65

17.65

att LO tar initiativ till ett gemensamt agerande för att få riksdag och regering att förändra pensionsåldern för 

Samhallanställda så att de kan arbeta lika länge som övriga arbetsmarknaden har möjlighet till.

Motionen tar upp att den som är i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd inom Samhall inte kan välja att arbeta 

kvar efter 65 år. Motionen vill att Samhallanställda ska få möjlighet att välja om de vill arbeta efter de fyllt 65. 

LO-styrelsens uppfattning är att alla ska ha rätt till ett arbete. De som anvisas arbete inom Samhall kan 

ofta inte ta ett annat arbete på den öppna arbetsmarknaden och fråntas i dag rätten att välja att jobba kvar 

efter 65. Det innebär att de inte får samma möjlighet till att kunna få högre pension och nyttja sin arbetsför-

måga. LO står för likabehandling, Samhallanställda borde som alla andra få en möjlighet att kunna välja att 

arbeta kvar efter 65 års ålder.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att  bifalla motionen 17.65.
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17.e Utbildningspolitik

17.66
Ta tillbaka kontrollen över skolan 
Målareförbundet, Seko, Byggnadsarbetareförbundet
I början av 1990-talet marknadsutsattes den svenska skolan. Konkurrensen om eleverna 
skulle driva fram bättre kvalitet, bättre resultat, nya pedagogiska modeller, en mer effektiv 
resursanvändning och att det skulle bli fler ideella skolhuvudmän. 

I dag vet vi att inga av dessa löften har infriats utan marknadsutsättningen har i stället fört 
med sig en lång rad andra mycket negativa och kostsamma effekter för eleverna och för samhället. 
Den tydligaste effekten är att den marknadsdrivna skolan effektivt driver fram en skolsegregation. 

Marknadskrafterna sorterar eleverna till olika skolor efter föräldrarnas utbildningsnivå 
och ekonomi och det sätter fart på skolsegregationen. De skolor som värvar elever med väl-
utbildade föräldrar är vinnare. De får elever som kräver minimalt med lärarresurs samtidigt 
som de får god ekonomi genom systemet med skolpeng. Motsatsen inträffar på de skolor 
som förlorar elever. De får en allt större andel elever som behöver extra stöd samtidigt som 
ekonomin spricker. Dessutom lämnar erfarna skolledare och lärare dessa skolor. 

Utöver det har marknadsutsättningen fört med sig ökade kostnader, betygsinflation, kon-
kurser och kriminella skolhuvudmän. Dessutom har den grundlagsfästa insynen, yttrande-
friheten och meddelarskyddet försvunnit. 

Sedan skolan marknadsutsattes har betygsskillnaderna mellan skolor fördubblats och det 
har blivit allt färre elever som kommer in på ett nationellt program i gymnasieskolan. Det 
senaste läsåret var det nästan 16 procent av eleverna som stängdes ute från gymnasieskolans 
nationella program. Det kan jämföras med 1998 då det var knappt 9 procent som inte kla-
rade kraven. Under 2019 var det 17 600 elever som stängdes ute från den självklara rätten att 
få en gymnasieutbildning och därmed komma in i arbets- och samhällslivet. 

I gymnasieskolan har konkurrensen om eleverna skapat ett överutbud av utbildnings-
platser på program som inte leder till jobb samtidigt som det är för få utbildningsplatser i de 
program som arbetsmarknaden efterfrågar. I dag är det omöjligt för en kommun att planera 
utbudet och dimensioneringen av olika program efter samhällets behov. 

De enda som gynnas av denna utveckling är skolaktiebolagen. De växer och de startar 
nya skolor varje år. Överskotten från skolpengssystemet räcker både till stora vinster och till 
att expandera i Sverige och utomlands. Det är mycket lönsamt att segregera skolor i Sverige. 

Problemet för samhället är att ju bättre det går för skolbolagen desto sämre går det för 
skolan. För varje ny aktiebolagsskola som startas ökar skolsegregationen och det blir allt fler 
elever som får stora problem med att klara sina studier och att komma in i arbetslivet. 

Ett konkurrensutsatt skolsystem kan aldrig bli likvärdigt. Marknadsmekanismerna le-
der alltid till stora skillnader och till att skolor och elevgrupper slås ut. Därför måste dagens 
skolpolitik ändras i grunden. 

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO aktivt ska verka för att det är de demokratiskt valda församlingarna i kommunerna 

som ska besluta om skolans organisation, elevfördelning och resursfördelning,
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att LO aktivt ska verka för att samhället ska återta besluten och kontrollen över yrkesutbild-
ningarna. Det behövs en statlig regional planering av gymnasieskolans dimensionering, 
programutbud och antagning,

att LO aktivt ska verka för att dagens krav för inträde i gymnasieskolan ska avvecklas. När 
samhället kräver en genomgången gymnasieskola för att kunna etablera sig på arbets-
marknaden ska alla ska ges tillräckligt med stöd för att klara den samt

att LO aktivt ska verka för att aktiebolagen avvecklas från den svenska grund- och gymna-
sieskolan.

17.67
Ta tillbaka kontrollen över skolan 
Fastighetsanställdas Förbund
I början av 1990-talet marknadsutsattes den svenska skolan. Konkurrensen om eleverna blev 
lösningen för bättre kvalitet, bättre resultat, nya pedagogiska modeller, en mer effektiv re-
sursanvändning. Det skulle också ge oss fler ideella skolhuvudmän. 

Inget av dessa löften och förhoppningar har infriats. Marknadsutsättningen har i stäl-
let gett oss mycket negativa och kostsamma effekter för eleverna och för samhället. Vi har 
också fått skolsegregation. 

De skolor som värvar elever med välutbildade föräldrar är vinnare. Skolor med elever 
som kräver minimalt med lärarresurser får god ekonomi genom systemet med skolpeng. 
Motsatsen inträffar på de skolor som förlorar elever. De får en allt större andel elever som 
behöver extra stöd samtidigt som ekonomin spricker. 

Skolmarknaden ger ökade kostnader, betygsinflation, konkurser och även kriminella skol-
huvudmän. Den grundlagsfästa insynen, yttrandefriheten och meddelarskyddet är borta. 

I gymnasieskolan har konkurrensen om eleverna skapat ett överutbud av utbildnings-
platser på program som inte leder till jobb samtidigt som det är för få utbildningsplatser i de 
program som arbetsmarknaden efterfrågar. I dag är det omöjligt för en kommun att planera 
utbudet och dimensioneringen av olika program efter samhällets behov. 

De enda som gynnas av denna utveckling är skolaktiebolagen. De växer och de startar nya 
skolor varje år. Det är mycket lönsamt att segregera skolor i Sverige. Problemet för samhäl-
let är att ju bättre det går för skolbolagen desto sämre går det för skolan. Dagens skolpolitik 
ändras i grunden. 

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO aktivt verkar för att det är de demokratiskt valda församlingarna i kommunerna som 

ska besluta om skolans organisation, elevfördelning och resursfördelning,
att LO verkar för att samhället återtar besluten och kontrollen över yrkesutbildningarna 

genom en statlig regional planering av gymnasieskolans dimensionering, programutbud 
och antagning,

att LO verkar för att dagens krav för inträde i gymnasieskolan ska avvecklas, alla ska ges 
tillräckligt med stöd för att klara den samt

att LO verkar för att aktiebolagen avvecklas från den svenska grund- och gymnasieskolan.
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Utlåtande motionerna 17.66 och 17.67

17.66

att LO aktivt ska verka för att det är de demokratiskt valda församlingarna i kommunerna som ska besluta om 

skolans organisation, elevfördelning och resursfördelning,

att LO aktivt ska verka för att samhället ska återta besluten och kontrollen över yrkesutbildningarna. Det 

behövs en statlig regional planering av gymnasieskolans dimensionering, programutbud och antagning,

att LO aktivt ska verka för att dagens krav för inträde i gymnasieskolan ska avvecklas. När samhället kräver 

en genomgången gymnasieskola för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden ska alla ska ges tillräck-

ligt med stöd för att klara den samt

att LO aktivt ska verka för att aktiebolagen avvecklas från den svenska grund- och gymnasieskolan.

17.67

att LO aktivt verkar för att det är de demokratiskt valda församlingarna i kommunerna som ska besluta om 

skolans organisation, elevfördelning och resursfördelning,

att LO verkar för att samhället återtar besluten och kontrollen över yrkesutbildningarna genom en statlig 

regional planering av gymnasieskolans dimensionering, programutbud och antagning,

att LO verkar för att dagens krav för inträde i gymnasieskolan ska avvecklas, alla ska ges tillräckligt med stöd 

för att klara den samt

att LO verkar för att aktiebolagen avvecklas från den svenska grund- och gymnasieskolan.

Alla elever ska ges samma chans att lyckas i skolan – oavsett bakgrund, förutsättningar eller bostadsort. Så 

ser det inte ut i dagens svenska skola. Det är ett brott mot vad som anges i skollagen, att skolan ska vara 

likvärdig oavsett var i landet den anordnas och att skolan ska kompensera för elevers olika bakgrund och 

förutsättningar. 

Motionärerna beskriver förtjänstfullt i sina motioner vilka konsekvenser marknadiseringen har fått för 

skolsystemet i flera perspektiv och inte minst likvärdigheten i skolan. I början av 90-talet framhölls den 

svenska skolans framgångar och likvärdighet som ett internationellt föredöme. Men i dag har Sverige den 

mest ojämlika skolan i Norden. Elevernas socioekonomiska bakgrund återspeglar sig alltmer i skolresultaten, 

samtidigt som skolan har ett kompensatoriskt uppdrag att försöka motverka sådana skillnader. Det är i dag 

det största problemet i svensk skola, inte minst för den enskilda individen men också för samhället som hel-

het.

LOs styrelse anser att det är av största vikt att komma till rätta med de systemfel som finns på grund av 

marknadiseringen. Kombinationen fritt skolval, skolpeng som resursfördelningsmodell, konkurrens om elev-

erna och rätt för vinstdrivande aktörer att driva en skola innebär att Sverige har ett världsunikt marknadiserat 

skolsystem.

I motionerna 17.66 och 17.67 föreslås bland annat att LO aktivt ska verka för att skolans organisation, elev-

fördelning och resursfördelning ska styras av de demokratiskt valda församlingarna, inte av marknadsprinci-

per. I samma anda föreslås också att detta även ska gälla för yrkesutbildningarna, att de ska vara i samhäl-

lets kontroll och att det behövs en statlig regional planering av gymnasieskolans dimensionering, programut-

bud och antagning. Styrelsen instämmer i motionärernas uppfattning. Skolan är en samhällsinstitution som 

ska avväga olika intressen och se till vad som är bra för medborgarna och samhället som helhet. Det gör inte 
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marknadsmekanismerna. Därför anser styrelsen att beslut om skolans organisation, resursfördelning, etable-

ring och urvalsregler ska ligga inom det allmännas kontroll. 

Sedan kongressen 2016 har LO verkat på flera olika sätt för att påverka politiken i en annan riktning än ett 

försvar av rådande ordning. Bland annat genom samarbetsprojektet Likvärdighetsagendan – Ge alla elever 

samma chans, som gjordes tillsammans med de två lärarfacken. Där föreslogs bland annat att staten behöver 

ta ett ökat ansvar för skolans finansiering och att ett nytt resursfördelningssystem som ersätter dagens skol-

pengssystem måste utformas, som inte bidrar till drivkrafter som motverkar likvärdigheten i skolan. Utöver 

det föreslogs även att det ska införas en gemensam antagning för alla skolor oavsett huvudman och att mer 

likvärdiga rättvisa antagnings- och urvalsregler för skolvalet ska tas fram, som inte får diskriminera elever 

utifrån socioekonomisk eller annan bakgrund. Även ökad kontroll över etablering av nya fristående skolor och 

en regionaliserad gymnasieskola lades fram som förslag. Liknande förslag lades också fram i LO-rapporten 

Program för en jämlik skola som publicerades 2018 inom ramen för LOs jämlikhetsutredning.

I motionerna föreslås även att LO ska verka för att dagens krav för inträde i gymnasieskolan ska avveck-

las. Att ett relativt stort antal elever inte kommer in på gymnasieskolan är ett allvarligt problem. En fullgjord 

gymnasieexamen är i princip ett krav för att komma in på arbetsmarknaden. Arbetslöshet och social ohälsa 

är starkt kopplat till en misslyckad skolgång och kostar samhället stora summor. Det finns flera faktorer som 

bidrar till att ett antal elever inte klarar av inträdeskraven för att komma in på gymnasiet, bland annat brist på 

tidiga insatser och stöd. LOs styrelse anser dock att det finns en institutionell faktor som orsakar att många 

elever i grundskolan inte klarar inträdeskravet till gymnasiet och det är införandet av en underkäntnivå i 

betygsskalan. Det är en märklig ordning med tanke på att grundskolan genom skolplikten är obligatorisk. I 

grundskolan finns det inga möjligheter för eleverna att gå om och samtidigt kommer de inte vidare till gym-

nasieskolan om de får betyget underkänt i vissa ämnen. I det tidigare betygssystemet med skalan 1–5 fanns 

ingen underkäntnivå och de som fick några 1:or och 2:or i betyg kunde trots det gå vidare till gymnasiet. En 

1:a i betyg innebar att eleven var godkänd men svag i ämnet. Sannolikt skulle en hel del av de eleverna från 

den tiden fått betyget F (underkänt) i dagens system och stoppats från att komma vidare till gymnasiet. Att 

få betyget underkänt är stigmatiserande, inte minst för elever som kommer från studieovana hem och bidrar 

samtidigt också till betygsstress. Det är barn vi pratar om. Skolan ska vara stödjande och upplyftande, inte 

sänkande. Styrelsen anser därför att LO ska verka för att underkäntnivån i betygsskalan i grundskolan ska 

avvecklas.

Motionärerna föreslår dessutom att LO aktivt ska verka för att aktiebolagen avvecklas från den svenska 

grund- och gymnasieskolan. Aktiebolag är i dag den vanligaste företagsformen för friskolor. Utvecklingen har 

blivit något helt annat än vad motiveringen var när friskolereformen genomfördes i början av 1990-talet, då 

det talades om att öka mångfalden och ge föräldrakooperativ och idéburna verksamheter en chans att driva 

skolor. Friskolesektorn domineras i dag av ett fåtal stora koncerner som under årens lopp har köpt upp mindre 

fristående skolor. Visionen om mångfald och valfrihet blev i stället en storskalig skolindustri med syfte att 

göra så stor vinst som möjligt, vilket beskrivs i LO-rapporten, Skolindustrin – hur mångfald blev enfald (2018).

Den fria etableringsrätten medför att aktörer som har andra motiv än att primärt se till att eleverna går ut 

skolan med kunskap som vinst, kan ge sig in på skolmarknaden. Därför är det problematiskt med aktiebolag 

inom skolväsendet. Eftersom syftet med ett aktiebolag, enligt aktiebolagslagen, är att det ska generera vinst. 

Styrelsen delar således motionärernas problembild av skolsystemet och hur dess konstruktion har blivit ett 

drivhus för aktiebolag som primärt vill tjäna pengar. 

Samtidigt är det som motionärerna föreslår inte oproblematiskt. Att avveckla aktiebolagen inom exempel-

vis gymnasieskolan skulle kunna leda till problem inom flera branscher, där ett flertal yrkesutbildningar drivs 
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i aktiebolagsform och som enbart har som syfte att säkerställa kompetensförsörjningsbehovet till det egna 

företaget eller branschen och där huvudmannen skjuter till egna resurser för att få en så bra utbildad arbets-

kraft som möjligt. 

Under förra mandatperioden tillsatte regeringen tre utredningar med uppgift att bland annat lägga fram 

förslag som adresserar de problem som skolsystemet har och som LO bildat opinion kring. Syftet med 

utredningen, Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola är bland annat att 

trygga den regionala och nationella kompetensförsörjningen, effektivisera resursutnyttjandet och förbättra 

tillgången till ett allsidigt brett utbud av utbildningar av hög kvalitet. Syftet är även att främja en likvärdig 

utbildning och minska segregationen inom gymnasieskolan. Utredningen, Utredningen om en mer likvärdig 

skola, har analyserat och föreslagit åtgärder för att minska skolsegregationen och förbättra resurstilldel-

ningen till förskoleklass och grundskola. Syftet är att öka likvärdigheten inom de skolformerna. Utredningen 

”Jämlikhetskommissionen” hade i uppdrag att bland annat föreslå åtgärder för att alla ska få en likvärdig till-

gång till en god utbildning. LO har träffat dessa utredningar i olika sammanhang och fört fram sina synpunk-

ter om vad problemet med dagens skolsystem är och vilka åtgärder som krävs för att komma till rätta med det. 

Dessa utredningar presenterade sina förslag under 2020 och LOs styrelse har också via remissvar fört 

fram sina synpunkter, bland annat att skolan ska styras av demokratiska beslut, inte av marknaden eller av 

enskilda skolors vinstintresse. Men även att LO vill se en mer statlig styrning av gymnasieskolan och vuxenut-

bildningen för att öka likvärdigheten och minska segregationen inom utbildningssystemet. 

LO har också fört fram att det är viktigt med en gemensam antagningsorganisation för att värna en blan-

dad elevsammansättning, men även av rättviseskäl. Elever ska inte väljas bort av friskolor som vill vinstmaxi-

mera. Antagningen ska skötas av Skolverket och inte av enskilda huvudmän. 

LO har också varit tydliga med att det är viktigt att komma till rätta med matchningsproblemen som finns 

på svensk arbetsmarknad. Det gör man genom att dimensionera utbildningarna rätt, men även genom att 

arbetsgivare betalar ut bra löner och skapar goda arbetsvillkor. 

LO ska på olika sätt aktivt arbeta för att dessa förslag får politiskt stöd.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att  bifalla motionen 17.67 (att-sats 3), 

att  anse motionerna 17.66 (att-sats 1), 17.66 (att-sats 2), 17.66 (att-sats 3), 17.67 (att-sats 1), 17.67 (att-sats 2) 

besvarade samt

att  avslå motionerna 17.66 (att-sats 4), 17.67 (att-sats 4).
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17.68
Satsningar på yrkesprogram och branschskolor
Elektrikerförbundet
Många branscher ser bristen på arbetskraft och utbildningsmöjligheter som ett direkt arbets-
miljöhot när snittåldern rör sig uppåt och yrkeskåren krymper i förhållande till arbetsupp-
gifterna. Det gäller framför allt branscher som är relativt små och specialiserade. Exempel 
är energibranschen, telekombranschen och inom järnvägsinfrastruktur. 

Vi skulle därför vilja se ett yrkesprogramlyft, där regeringen skjuter till extrapengar till 
yrkesprogrammen för att kunna höja kvalitén på framför allt den praktiska undervisningen. 
Vi skulle här gärna se att en del av pengarna blev viktade för att programmen skulle kunna 
satsa extra på inriktningar som träffar bristyrken. 

Vi ser också att projektet med branschskolor, där mindre yrken med behov av en viss 
kompetens kan få en ny rekryteringsgrund. Branschskolor säkerställer ett rimligt elevun-
derlag, där kommunerna slipper konkurrera sinsemellan programmen och flera skolor slip-
per köpa in dyr specialutrustning. 

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO uppmanar regeringen att ta initiativ till ett Yrkesprogramlyft, med särskilda sats-

ningar på bristyrken samt
att LO uppmanar regeringen att resurserna till projektet med branschskolor ökar.
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Utlåtande motionerna 17.68 och 14.12 (att-sats 2)

17.68

att LO uppmanar regeringen att ta initiativ till ett Yrkesprogramlyft, med särskilda satsningar på bristyrken 

samt

att LO uppmanar regeringen att resurserna till projektet med branschskolor ökar.

14.12

att LO verkar för att det svenska utbildningssystemet anpassas för att i högre grad rikta sig till redan yrkes-

verksamma. Fler bör ges möjlighet till kompetensutveckling och att utbilda sig till bristyrken med en 

ersättningsnivå som motsvarar inkomstbortfallsprincipen i arbetslöshetsförsäkringen (behandlas under 

dagordningspunkt 17.e).

Det råder en omfattande brist på gymnasialt yrkesutbildade, samtidigt som yrkesutbildningarna under en 

längre tid attraherat allt färre elever, trots den goda arbetsmarknaden för gymnasialt utbildade. Sju av tio 

som har tagit en yrkesexamen har jobb ett år efter studenten. Yrkesprogrammen är centrala för den nationella 

kompetensförsörjningen, tillväxten och välfärden. Därför är det särskilt illavarslande att yrkesutbildningarna 

inte lockar fler elever. Den här utvecklingen måste vändas. Styrelsen delar bedömningen i motionen 17.68 att 

regeringen behöver göra en satsning på de gymnasiala yrkesutbildningarna med särskilt fokus på bristyrken. 

Regeringen har tagit liknande initiativ tidigare för att stärka de gymnasiala yrkesutbildningarnas kvalitet och 

attraktionskraft, bland annat samarbetsprojektet Yrkesutbildningens år 2016, som genomfördes tillsammans 

med LO och Svenskt Näringsliv. Under 2021 har LO och Svenskt Näringsliv haft dialog om vikten av yrkesut-

bildning och båda organisationerna har en stor samsyn kring åtgärder för att dimensionera utbildningarna 

rätt samt öka attraktiviteten kring dem. 

I motionen föreslås även att LO ska uppmana regeringen att resurserna till branschskolorna ska öka. 

Sedan 2018 pågår en försöksverksamhet med branschskolor som innebär att en huvudman för utbildning på 

ett yrkesprogram inom gymnasieskolan eller för kommunal vuxenutbildning får sluta avtal med en bransch-

skola om att utföra vissa uppgifter inom sådan utbildning (entreprenad). Anledningen till den här försöksverk-

samheten är att det minskade intresset för yrkesutbildningar innebär höga kostnader för skolhuvudmännen 

att upprätthålla ett allsidigt utbud av yrkesprogram och inriktningar inom gymnasieskolan. Syftet med för-

söksverksamheten är att säkerställa utbudet och kvalitén på yrkesutbildningarna. Försöksverksamheten ska 

pågå fram till juni 2023 och sedan utvärderas. Styrelsen anser att det är rimligt att avvakta den utvärderingen 

innan mer resurser skjuts till försöksverksamheten.

Styrelsen anser också, i likhet med motion 14.12, att arbetstagarna måste ges förbättrade möjligheter till 

kompetensutveckling. På en alltmer föränderlig arbetsmarknad är möjligheter till vidareutbildning och kom-

petensutveckling centralt både för individens varaktiga etablering på arbetsmarknaden samt för att vi ska 

klara av kompetensförsörjningen, tillväxten och för att trygga välfärden. Ur ett samhälleligt perspektiv är det 

därför angeläget att underlätta möjligheterna till ett livslångt lärande för äldre yrkesverksamma. 

Det nuvarande systemet för vuxnas lärande behöver utvecklas så att möjligheten att kombinera arbete 

och studier förbättras, bland annat genom att det skapas fler flexibla ingångar till deltagande i utbildning. I 

motionen 14.12 föreslås att LO ska verka för att det svenska utbildningssystemet anpassas för att i högre 

grad rikta sig till redan yrkesverksamma. Styrelsen delar alltså uppfattningen att utbildningssystemet behö-

M O T I O N E R  O C H  U T L Å T A N D E N  107 P U N K T  1 7.  A R B E T S M A R K N A D  O C H  T I L L V Ä X T



ver anpassas mer för yrkesverksamma. Ett väl anpassat utbildningssystem även för de som redan är i arbets-

livet är en av flera pusselbitar för att möjliggöra utbildning och kompetensutveckling under hela yrkeslivet.

LO har på flera olika sätt gentemot regeringen och riksdagens beslutsfattare arbetat för att utbild-

ningsutbudet inom olika utbildningsformer måste spegla arbetsmarknadens behov mer inom de yrken det 

råder brist på. I Myndigheten för yrkeshögskolans arbetsmarknadsråd har LO även påpekat behovet av att 

YH-utbildningarna måste göras tillgängliga för yrkesverksamma genom fler korta flexibla och påbyggnads-

bara yrkeshögskoleutbildningar och att det måste finnas flexibilitet när det gäller studietakt samt studieform 

inom kurserna. För att stärka möjligheterna till kompetensutveckling och omställning i arbetslivet för den 

som redan har ett jobb meddelade regeringen i budgeten för 2020 att Myndigheten för yrkeshögskolan skulle 

ges ett extra anslag för att utveckla korta kurser och kurspaket inom yrkeshögskolan som svarar mot arbets-

livets behov. Regeringen har även tillfört medel till fler studieplatser på bland annat yrkeshögskolan med 

anledning av pandemin. Vidare påpekade LO i remissvaret till komvuxutredningen att de rådande urvalsreg-

lerna stänger ute individer som är i behov av utbildning och kompetensutveckling och att kursutbudet inom 

den kommunala vuxenutbildningen i större utsträckning mer borde styras av arbetsmarknadens behov än av 

den enskilda elevens efterfrågan. Detta är också förändringar som regeringen aviserade under 2020.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att  bifalla motionen 17.68 (att-sats 1), 

att  anse motionen 14.12 (att-sats 2) besvarad samt

att  avslå motionen 17.68 (att-sats 2).
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17.69
En avgiftsfri kulturskola
Musikerförbundet
Grundskolan är viktig för att alla barn och ungdomar ska kunna ta del av och lära känna 
olika konstnärliga uttryck och få en förståelse för konst i bred bemärkelse. Antalet tim-
mar i de estetiska ämnena i grundskolan, bild, musik och slöjd, har länge varit konstant och 
grundskoleelever i dag har tillgång till dessa ämnen i samma utsträckning som grundskole-
elever för över trettio år sedan. Enligt en analys från Skolverket visar flickor och elever som 
har föräldrar med minst eftergymnasial utbildning ett större intresse och engagemang för 
ämnena bild och musik än pojkar och elever som har föräldrar med lägre utbildningsnivå. 
De två förstnämnda grupperna är också mer aktiva på fritiden i bild- och musikrelaterade 
aktiviteter än andra elever.

Den kommunala kulturskolan är ett mycket viktigt komplement till den vanliga sko-
lan och drygt 200 000 barn deltar årligen i dess ämneskurser runt om i landet. I princip har 
samtliga kommuner deltagaravgifter av varierande storlek. Endast ett fåtal kommuner tar 
inte ut någon avgift. I de kommuner där man prövat att sänka avgiften eller ta bort den helt 
har ansökningar från områden med låga inkomster ökat avsevärt.

Det är i genomsnitt endast cirka 13 procent av eleverna som har utländsk bakgrund. Det 
är också 61 procent som har föräldrar med hög utbildning. Fördelningen mellan kvinnor och 
män ligger stabilt på 65 procent tjejer och 35 procent killar.

Kulturskoleutredningen som lämnade sitt betänkande 2016 hade som ett av sina uppdrag 
att identifiera hinder för deltagande i kulturskolans verksamhet. Utredningen pekade på att 
såväl föräldrarnas socioekonomiska bakgrund som utländsk bakgrund påverkade i vilken 
utsträckning föräldrar känner till den kommunala kulturskolan och har möjlighet att in-
troducera den för sina barn. Utredningen konstaterade att det finns en snedrekrytering av 
barn och unga till den kommunala kulturskolan, något som i längden innebär ett problem 
för den kommunala kulturskolans legitimitet.

Kulturskolan är en plats för barn och ungdomar att tillåtas vara kreativa. Det är också 
en plats där vi kan integrera kulturer och bygga broar mellan personer med olika kulturella 
bakgrunder. Om vi får fler unga, både svenskfödda och nya svenskar, att delta i kulturskolan 
skapar vi en bra plats för ökad integration.

Vi kan inte låta kulturen vara uppdelad till att endast tillhöra en viss samhällsklass. Alla 
ska ges möjlighet att utveckla sin kreativitet och genom en satsning på kulturen ökar vi 
glädjen, förståelsen och framtidstron hos dagens unga.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO verkar för att kulturskolan görs avgiftsfri i hela landet.
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Utlåtande motion 17.69

17.69

att LO verkar för att kulturskolan görs avgiftsfri i hela landet.

Den kommunala kulturskolan är en viktig institution som bidrar till att lägga grunden för barn och ungas kul-

turella, sociala och intellektuella utveckling genom att de får ta del och utöva kultur i olika former. En av kul-

turskolans främsta utmaningar är att nå alla barn och unga med olika bakgrund. Det är något som kultursko-

leutredningen kom fram till i sin utredning och som motionären också hänvisar till. 

Sedan utredningen publicerades 2016 har det gjorts flera insatser på området med syfte att fler grupper 

ska nås av kulturskolans verksamheter. Under 2018 antogs regeringens förslag om en nationell strategi för 

den kommunala kulturskolan. Strategin innebär ett nationellt mål för statens insatser som syftar till att bland 

annat främja en mer tillgänglig och jämlik kulturskola av hög kvalitet i hela landet. Regeringen har också 

genom Statens kulturråd under 2018 inrättat ett nationellt kulturskolecentrum. Syftet med inrättandet av ett 

nationellt kulturskolecentrum är att bidra till att göra den kommunala kulturskolan mer tillgänglig och jämlik 

och centret har i uppdrag att stötta de kommunala skolorna i det arbetet. 

Under 2019 återinförde regeringen även det statliga bidraget till kulturskolan som syftar till att stärka kul-

turskolans resurser i arbetet för att bredda verksamheten och nå nya grupper. Statens kulturråds redovisning 

av de utbetalda medlen visar att statliga bidrag har sökts av de flesta kommuner som har kulturskola och 

att de med hjälp av bidraget har nått nya målgrupper och förbättrat möjligheten för barn och unga att delta, 

bland annat genom att bredda eller förnya kulturskolans utbud och arbetssätt.

Samtidigt är deltagande i kulturskolan för många i samhället en plånboksfråga. En del barn har föräldrar 

som av olika skäl inte har det ekonomiska utrymmet för att kunna betala deltagaravgiften. Så ska det inte 

vara i ett välfärdsland som Sverige. Kulturskolan har stor betydelse inte bara för enskilda barn och unga utan 

också bildningsnivån i hela samhället vilket gör den till en nationell angelägenhet. Alla barn och unga i landet 

oavsett socioekonomisk bakgrund ska ha möjlighet att ta del av kultur i olika former. Det är styrelsens håll-

ning och den tar sin utgångspunkt i FN:s barnkonvention, som numera är lag i Sverige. Motionärens förslag är 

ett lovvärt initiativ som styrelsen ställer sig bakom. 

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att  bifalla motionen 17.69.
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Utlåtande motion 14.26 (att-sats 7) 

14.26

att arbeta för större förståelse redan i skolan för hur arbetsmarknaden fungerar (behandlas under dagord-

ningspunkt 17.e).

Motionärerna föreslår att LO ska arbeta för större förståelse redan i skolan för hur arbetsmarknaden fungerar. 

Det är en mycket viktig och aktuell fråga. Arbetsmarknadens villkor är viktigt i människors vardagsliv och har 

i allra högsta grad betydelse för deras livsvillkor. LOs erfarenheter är att ungdomar har låga kunskaper om 

den svenska arbetsmarknadens villkor och det är också en av anledningarna till att det inte sällan förekom-

mer dåliga arbetsvillkor för ungdomar. Styrelsen delar motionärernas uppfattning att det är viktigt att elever 

redan i skolan får lära sig om hur arbetsmarknaden fungerar. Skolans uppdrag är att förbereda eleverna för 

vuxenlivet, ett gott arbetsliv och delaktighet i samhället. Det är därför centralt att elever lär sig om den svens-

ka arbetsmarknaden, dess aktörer och vilken roll de har för arbetsvillkoren. 

Under 2019 utarbetade Skolverket ett förslag till reviderad kursplan för ämnet samhällskunskap för grund-

skolans årskurs 7–9 där alla skrivningar om arbetsmarknad och dess villkor hade tagits bort. Förslaget fick 

massiv kritik från såväl LO som övriga parter på arbetsmarknaden. Skolverket tog intryck av remissvaren och 

i det slutgiltiga förslaget fanns följande skrivning för vilket centralt innehåll undervisningen ska behandla: 

”Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel med avseende på lönebildning, 

arbetsmiljö och arbetsrätt”. Tre kärnfackliga frågor finns nu med i det centrala innehållet för ämnet samhälls-

kunskap. LO har även i remissvar till betänkandet Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle 

(SOU 2019:4) påpekat att frågor som rör yrken och arbetslivet och dess villkor behöver ges ett ökat utrymme 

i undervisningen under hela skoltiden, både i grund- och gymnasieskolan men också som en del i studie- och 

yrkesvägledningen.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att  anse motionen 14.26 (att-sats 7) besvarad.
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17.70
Högskoleprovet – Studier på högre nivå
Byggnadsarbetareförbundet
Byggnads verkar redan i dag i utbildningsforum och i politiken där vi ställer krav på att gym-
nasielever på yrkesinriktade program ska erhålla obligatorisk undervisning, som ger eleverna 
möjlighet att läsa vidare om de senare i livet vill växla väg och vidareutbilda sig.

Våra medlemmar börjar arbeta tidigt och utvecklar sina kunskaper och färdigheter varje 
dag i sitt dagliga arbete. Fram till år 2008 fick man vid högskoleprovet tillgodoräkna sig extra 
poäng för praktisk arbetslivserfarenhet, en möjlighet som inte längre finns. LOs medlem-
mar behöver ges möjlighet till vidareutbildning och högre studier. All den utbildning och 
de praktiskt förvärvade kunskaperna borde generera extra poäng.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO aktivt arbetar för återinförandet av att extra poäng vid högskoleprovet för arbets-

livserfarenhet återinförs.
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Utlåtande motion 17.70

17.70

att LO aktivt arbetar för återinförandet av att extra poäng vid högskoleprovet för arbetslivserfarenhet återin-

förs.

Motionärerna föreslår att LO aktivt ska arbeta för återinförandet av att arbetslivserfarenhet ska ge extra 

poäng vid högskoleprovet. Styrelsen instämmer i motionärernas uppfattning att praktiska erfarenheter och 

kunnande förvärvade i arbetslivet bör kunna uppvärderas och ligga till grund för grundläggande behörighet 

till högskolan. Det är också en ståndpunkt LO har fört fram i olika sammanhang, bland annat i remissvaret till 

betänkandet Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande (SOU 2018:29). Kompetens 

som utvecklats genom lärande i arbetet måste också tillmätas ett värde och kunna vara kvalificerande för 

utbildning inom högskolan. Att även människors praktiskt förvärvade kunskaper och kompetenser erkänns 

är centralt för att realisera jämlika möjligheter till livslångt lärande inom högskolan och är samtidigt också 

en viktig del för kompetensförsörjningen och matchningen på arbetsmarknaden. På en alltmer föränderlig 

arbetsmarknad måste det därför finnas flera olika ingångar till vidareutbildning och LOs styrelse instämmer 

med motionärerna att kompetenser baserade på arbetslivserfarenhet ska likväl som akademiska meriter 

kunna ge tillträde till studier vid högskola och universitet. 

Sedan tidigare finns det möjlighet att uppfylla kraven för både grundläggande och särskild behörighet 

till högskolan genom att man kan få sin praktiska arbetslivserfarenhet bedömd, utifrån så kallad reell kom-

petens. Regeringen bedömde i slutet av förra mandatperioden att högskolors och universitetens arbete med 

reell kompetens behövde stärkas och tillsatte 30 miljoner för att bedömningen av reell kompetens skulle 

utvecklas så att fler skulle få sin verkliga kompetens bedömd. 

Regeringen fattade även under 2018 beslut om nya bestämmelser för antagning till högskoleutbildning. 

Förändringarna i antagningsreglerna innebär ett större fokus på den enskildes kompetenser än primärt indi-

videns formella meriter. Regeringen gav även i slutet av 2019 Universitets- och högskolerådet uppdraget att 

utveckla ett nationellt behörighetsprov med syfte att värdera individens kompetens. Provet siktar in sig på de 

som har erfarenhet från arbetslivet och som är minst 24 år gamla och inte har grundläggande behörighet till 

högskolan. 

Sedan möjligheten togs bort 2008, att få extra poäng för arbetslivserfarenhet vid högskoleprovet, har det 

införts och utvecklats flera olika ingångar till högskolan med arbetslivserfarenhet som antagningsgrund och 

som innebär ett erkännande av lärande i arbete. 

LO avser att fortsätta arbeta för att kunskaper och färdigheter förvärvade i arbetslivet ska kunna uppvär-

deras och ge tillträde till högskolan.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att  anse motionen 17.70 besvarad.
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17.71
Litteraturstipendium och studiestöd för medlemmar
Seko region Skåne
Vi går igenom en strukturomvandling i samhället som kräver högre utbildningsnivå på ar-
betsmarknaden. Allt fler tjänster kräver högskole-/universitetsutbildning som många yrkes-
verksamma inom LO i dag saknar. Många blir tvungna att vidareutbilda sig för att behålla 
sin anställningsbarhet och/eller ställa om till nya arbetsuppgifter. Det i sin tur kan leda till 
ekonomiska svårigheter under studietiden. 

Vi vill därför att LO utreder möjligheten att införa litteraturstipendium och studiestöd 
för medlemmar. Litteraturstipendium skulle fungera som ersättning för material som krävs 
för studier. Studiestöd skulle fungera som ersättning som ges terminsvis som ett extra stöd 
för en heltidsstuderande som är studieledig från sitt ordinarie arbete och därmed får ett in-
komstbortfall under studietiden.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO tillsätter en utredning för att se över möjligheten att införa litteraturstipendium och 

studiestöd eller liknande som utredningen kommer fram till,
att utredningen som tillsätts i sitt arbete tar fram lämpliga belopp, under hur lång tid ersätt-

ning kan fås och hur lång karensen bör vara innan man kan få ersättning på nytt samt
att utredningen tar fram vilka krav som ska gälla för att omfattas av ersättningen.
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Utlåtande motion 17.71

17.71

att LO tillsätter en utredning för att se över möjligheten att införa litteraturstipendium och studiestöd eller 

liknande som utredningen kommer fram till,

att utredningen som tillsätts i sitt arbete tar fram lämpliga belopp, under hur lång tid ersättning kan fås och 

hur lång karensen bör vara innan man kan få ersättning på nytt samt

att utredningen tar fram vilka krav som ska gälla för att omfattas av ersättningen.

Styrelsen delar motionärens bild av att allt fler på dagens föränderliga arbetsmarknad kommer att behöva 

kompetensutveckla sig för att kunna vara varaktigt etablerade på arbetsmarknaden och att det måste finnas 

studiestöd för det. För att möta de förändringar som sker på arbetsmarknaden, klara kompetensförsörjningen 

och trygga välfärden, krävs det att det finns förutsättningar för alla att fortbilda sig, både i men också utanför 

arbetet. Det nuvarande systemet för vuxnas lärande behöver därför ur flera aspekter utvecklas och en del i 

det är att studiemedelssystemet mer anpassas efter äldre människor i arbetslivet. Det är också något som 

LO har påpekat i ett flertal rapporter. Nyligen ändrade regeringen åldersgränsen för studiemedel, vilket är 

välkommet. Det innebär att det från den 1 januari 2022 blir lättare att studera högre upp i åldrarna då ålders-

gränsen flyttas från 56 till 60 år. På LOs initiativ utvidgade regeringen också Arbetsförmedlingens möjligheter 

att anvisa arbetslösa till studier inom det reguljära utbildningsväsendet med bibehållen arbetsmarknadspoli-

tisk ersättning. Från den 1 november 2020 har myndigheten möjlighet att anvisa fler grupper av arbetslösa till 

studier inom samtliga utbildningsnivåer, utifrån individens bakgrund, behov och förutsättningar. Det är något 

som bedöms stärka ställningen för enskilda individer, förbättra matchning på arbetsmarknaden och stärka 

arbetsgivarnas kompetensförsörjning. Styrelsens ambition är att fortsätta påverka politiken i denna riktning.

Det är också positivt att regeringen föreslår, med utgångspunkt i parternas principöverenskommelse 

i samband med det nya Huvudavtalet, att införa ett omställningsstöd vid studier upp till 44 heltidsveckor. 

Detta stöd, som riktar sig till arbetstagare som är eller nyligen har varit etablerade på arbetsmarknaden, 

ger ett studiebidrag motsvarande 80 procent av inkomstbortfallet upp till ett tak på 4,5 inkomstbasbelopp 

(motsvarande 25 575 kronor per månad 2021). Ovanpå detta kan individen, om hen tillhör en arbetstagaror-

ganisation som antar Huvudavtalet och arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal, få ett kompletterande 

studiestöd via Trygghetsfonden TSL som ersätter 80 procent av inkomstbortfallet mellan 4,5 och 5,5 inkomst-

basbelopp (motsvarande 31 260 kronor per månad). Förslagen ger arbetarna påtagligt bättre ekonomiska 

möjligheter att vidareutbilda sig eller skola om sig till ett nytt yrke och stärker det livslånga lärandet.

Motionären föreslår i motion 17.71 att kongressen ska besluta att LO ska tillsätta en utredning för att se 

över möjligheten att införa litteraturstipendium och studiestöd för medlemmar eller liknande som utred-

ningen kommer fram till. Utöver det föreslås också att utredningen som tillsätts i sitt arbete tar fram lämpliga 

belopp, under hur lång tid ersättning kan ges och hur lång karensen bör vara innan man kan få ersättning på 

nytt, samt att utredningen tar fram vilka krav som ska gälla för att omfattas av ersättningen. Styrelsen anser 

att motionen är ett lovvärt initiativ men bedömer att denna typ av frågor bör hanteras av respektive förbund. 

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att  avslå motionen 17.71.
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17.f Näringspolitik

17.72
Osund konkurrens
Transportarbetareförbundet
Transportarbetareförbundet har sedan några år tillbaka jobbat mot osund konkurrens i åke-
ribranschen kallat ”Ordning och reda i åkeribranschen”.

Sedan millennieskiftet så har den osunda konkurrensen ökat, vi ser det i både byggbran-
schen, livsmedelsbranschen, lantbruk, åkerier och nu senast inom skönhetsbranschen. Det är 
utav yttersta vikt att vi tar tag i detta på allvar och att LO engagerar sig i arbetet emot den 
osunda konkurrensen tillsammans med berörda fackförbund. Vi måste svara på attacken 
mot den svenska modellen.

Visst, vi har utstationeringsdirektivet, men när arbetsmiljöverket mer är registerhållande 
myndighet så måste vi vara de som kontrollerar att lagar och avtal följs. Vi måste också jobba 
politiskt och kunna förändra den utveckling som det blivit. Att man i Sverige i dag kan låta 
miljardbelopp gå till spillo, som egentligen ska vara skattepengar som ska gå till vår välfärd är 
skrämmande. Vår tanke är att man i ett första steg utreder införandet av en funktion inom 
LO som jobbar mot osund konkurrens på en mer operativ nivå, liknande ”Fair play bygg”.

Uppgiften för denna funktion kan bland annat vara att ta emot information om misstan-
kar om brottslig verksamhet och se till att föra den vidare till rätt myndighet. Exempelvis:

 – Fusk med arbetsgivaravgifter
 – Mutor
 – Utpressning
 – Svartarbete
 – Organiserad svart arbetskraft
 – Korruption
 – Skattefusk
 – Bedrägerier
 – Medarbetare utan arbetstillstånd 
 – Allvarligare arbetsmiljöbrott 
 – Missbruk av arbetskraftstillstånd
 – Utländska företag som bedriver verksamhet i Sverige på oklar rättslig grund
 – Brott mot lagen om beställaransvar (2012:210 och 2012:211)
 – Missbruk av nyttjanderättsavtal på utländska fordon. 

Till detta bör den nya funktionen ha ett bra samarbete och avstämning med berörda fack-
förbund om hur det ser ut i respektive bransch.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO utreder införandet av en funktion liknande ”fair play bygg” som i stället tar sikte på 

alla LOs yrkesområden.

M O T I O N E R  O C H  U T L Å T A N D E N  116 P U N K T  1 7.  A R B E T S M A R K N A D  O C H  T I L L V Ä X T



17.73
Myndigheternas ansvar för lagar och regler
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
Vår arbetsmarknad utsätts för hård press. Ett tilltagande antal företag har sett och ser möjlig-
heterna att bedriva oseriös och till och med olaglig verksamhet på den svenska arbetsmark-
naden. Utnyttjandet av arbetskraft och försämringarna av arbetsförhållanden och villkor 
leder till att riskerna ökar för arbetsplatsolyckor och arbetsskador. Det är myntets baksida 
när vi behövt arbetskraft som inte funnits i tillräckligt antal inom vissa branscher. 

När de här förhållandena över tid blivit tillräckligt kända genom fackföreningarnas en-
vetna arbete har politiker och myndigheter tvingats agera. Det har bland annat bildats en 
enhet som aktivt jobbar mot organiserad brottslighet med tillslag på en del arbetsplatser 
inom vissa branscher. 

Men satsningarna som gjorts är mycket långt ifrån tillräckliga. Myndigheter som till ex-
empel Arbetsmiljöverket, Skatteverk och Migrationsverket måste få mer anslag, större be-
fogenheter och framför allt kunna få tillåtelse, som de inte riktigt har i dag, att samordna 
sina uppgifter och aktioner på ett mycket mer effektivt sätt. 

I dag är det i stället vi inom fackföreningsrörelsen med våra små resurser och utan rätts-
vårdande befogenheter som ändå är det främsta värnet för lag och ordning på arbetsmark-
naden och det är inte rätt.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO verkar politiskt för att anslagen till de rättsvårdande myndigheterna som ska bevaka 

lagar och regler också inom arbetsmarknaden höjs,
att LO kräver utökade resurser för rättsvårdande myndigheterna samt
att LO jobbar politiskt och skyndsamt för att myndigheterna ska kunna få ha ett utökat 

samarbete mellan till exempel ekobrott, polisen, Skattemyndigheten, Migrationsverket 
och Arbetsmiljöverket.
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Utlåtande motionerna 17.72 och 17.73

17.72

att LO utreder införandet av en funktion liknande ”fair play bygg” som i stället tar sikte på alla LOs yrkesom-

råden.

17.73

att LO verkar politiskt för att anslagen till de rättsvårdande myndigheterna som ska bevaka lagar och regler 

också inom arbetsmarknaden höjs,

att LO kräver utökade resurser för rättsvårdande myndigheterna samt

att LO jobbar politiskt och skyndsamt för att myndigheterna ska kunna få ha ett utökat samarbete mellan till 

exempel ekobrott, polisen, Skattemyndigheten, Migrationsverket och Arbetsmiljöverket.

I motionerna 17.72 och 17.73 understryks vikten av att LO samlat står bakom de brottsbekämpande myn-

digheternas arbete mot arbetslivskriminalitet och osund konkurrens, likaså att myndigheterna ges ökade 

resurser och bättre möjligheter att utbyta relevant information med varandra. Detta skulle kräva lättad sekre-

tess, inte minst mellan Skatteverket och Migrationsverket, Polisen, Arbetsmiljöverket, Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, Ekobrottsmyndigheten, samt internt inom Skatteverket, mellan folkbokföringen och 

beskattningsavdelningen.

Motion 17.72 föreslår också att LO utreder att centralt inrätta en helt ny enhet som arbetar mot arbetslivs-

kriminalitet, såväl politiskt som operativt, bland annat med att samla in information om misstänkt brottslig 

verksamhet och se till att informationen förs vidare till relevant myndighet.

LOs styrelse instämmer i att de gemensamma myndighetsinsatserna mot osund konkurrens, som pågått 

sedan 2017, är mycket viktiga, och ser med tillfredsställelse på att insatserna fått möjlighet att fortsätta efter 

den första programperioden (2018–2020). Samtliga berörda myndigheter är dock fortfarande i behov av avse-

värda resursförstärkningar. Särskilt Arbetsmiljöverket och Polisen behöver, för att uppnå högre effektivitet 

och träffsäkerhet, en utökning av nuvarande antal dedikerade inspektörer.

LO har de senaste åren intensifierat sitt arbete mot arbetslivskriminalitet och osund konkurrens. 

Påverkansarbetet har bland annat skett genom regelbundna möten med berörda departement, riksdagsut-

skott och myndigheter samt via den så kallade Stora branschgruppen, där en lång rad rättsvårdande myn-

digheter tillsammans med arbetsmarknadens parter samverkar under Skatteverkets ledning. LO samordnar 

också förbundsgrupper som samarbetar kring praktiska frågor, exempelvis runt fackliga yttranden om 

arbetstillståndsärenden hos Migrationsverket, liksom i ämnen som kontroll av arbetskraftsinvandring, res-

pektive oseriösa bud i offentlig upphandling, konkurrenssnedvridning och övrig arbetslivskriminalitet. 

Detta påverkansarbete, inte minst via Stora branschgruppen, resulterade i juni 2021 i att regeringen till-

satte en utredning med uppdraget att utvärdera möjligheterna till informationsutbyte mellan myndigheter, 

kommuner och arbetslöshetskassor. Detta för att säkerställa att dessa har tillgång till den information om 

enskilda personer och företag som de behöver för att fatta korrekta beslut i fråga om ersättningar från väl-

färdssystemen, och för att motverka arbetslivskriminalitet. Denna utredning, som ska slutredovisas senast 

den 30 juni 2022, är att betrakta som ett första steg i nedmonteringen av den kontraproduktiva myndig-

hetssekretess som försvårar effektiva insatser mot välfärds- och arbetslivsbrottslighet. Även riksdagens 

arbetsmarknadsutskott har i juni 2021 i ett tillkännagivande uppmanat regeringen att senast den 1 april 2022 
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återkomma med förslag på hur sekretessreglerna kan ändras för att motverka exploatering av arbetskraft och 

förbättra möjligheten till myndighetssamverkan mot arbetskraftsexploatering. 

För LO är det välkommet att frågan om sekretesslättnader nu utreds, och det är också angeläget att försla-

gen blir utformade på att sådant sätt att de får reell effekt i det brottsbekämpande arbetet. Regeringen bör 

bland annat överväga tillämpning av den lag om ömsesidig uppgiftsskyldighet mellan myndigheterna som i 

dag tillämpas på tolv myndigheters insatser mot ekonomisk brottslighet. Samma myndigheter berörs i båda 

operationerna. Det är dessutom angeläget att berörda myndigheter får de resurstillskott som krävs för att 

utveckla och utöka samarbetet både externt mellan myndigheter och internt mellan olika avdelningar.

Även i frågan om id-fusk och missbruk av samordningsnummer har LOs och andra parters påverkansarbete 

under de senaste åren lett till viss framgång. Riksdagen har röstat igenom regeringens förslag för ”Säkrare 

samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen”. De nya reglerna 

gäller från juni 2021 och går ut på att samordningsnumren ska bli säkrare och uppgifterna i folkbokföringen 

mer korrekta. För att minska risken för missbruk av samordningsnummer ska samordningsnumret inaktiveras 

efter fem år om inte en myndighet eller den enskilde inkommit med en förnyelseansökan. I propositionen 

ingår även en omfattande utvidgning av myndigheters skyldighet att underrätta Skatteverket om misstänkta 

fel i folkbokföringen. Skatteverket ges också möjlighet att förklara ett nummer vilande, till exempel om det 

framkommer att numret har tilldelats någon under en falsk identitet.

Missbruk av samordningsnummer och id-fusk förekommer i samband med bland annat bidragsbrott, folk-

bokföringsbrott, svartarbete, människoexploatering, penningtvätt och skattebrott. Den beslutade föränd-

ringen är därför angelägen, men LO anser att samordningsnumren behöver ses över med tätare intervaller än 

fem år.

Arbetslivskriminalitet rymmer ofta brott mot både arbetsrättslig- och arbetsmiljörättslig lagstiftning. LO 

har därför drivit på för att arbetet mot arbetslivskriminalitet ska införlivas i regeringens arbetsmiljöstrategi, 

vilket också skett i den nya strategin för åren 2021–2025. Som en ytterligare åtgärd för ordning och reda 

på arbetsmarknaden meddelade regeringen i augusti 2021 att man tillsätter en nationell delegation mot 

arbetslivskriminalitet. Delegationen kommer att få i uppdrag att bland annat samla och stödja relevanta aktö-

rer, förstärka kunskapen kring arbetslivskriminaliteten i Sverige och tillvarata internationella erfarenheter. 

Arbetsmarknadens parter kommer att medverka i delegationens arbete.

LO kommer även fortsättningsvis att bevaka och bedriva aktivt påverkansarbete för att motverka alla 

former av arbetslivskriminalitet. Det gäller både inom ramen för de nyligen aviserade och/eller genomförda 

initiativen och i alla de frågor som än så länge inte tas om hand på ett tillfredsställande sätt. Resursfrågan är 

en viktig och självklar del i detta påverkansarbete.

LOs styrelse har stor förståelse för tanken bakom motion 17.72 men anser det inte lämpligt att kongressen 

detaljstyr kansliets interna organisation.

LOs styrelse anser mot bakgrund av ovanstående att motionerna 17.72 och 17.73 ska anses vara besvarade.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att  anse motionerna 17.72, 17.73 besvarade.
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17.74
Inför reglering av generalfullmakter
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
Vi ser ett stort problem i att personer som har näringsförbud eller som inte vill synas utåt 
med namn ofta driver sina företag med stöd av fullmakter/generalfullmakter. 

Om det infördes ett krav på registrering och godkännande av generalfullmakter skulle 
bedrivandet av oseriös verksamhet väsentligen försvåras. En generalfullmakt bör enligt vår 
uppfattning inte vara giltig om den inte är registrerad av bolagsverket. 

I dag kan en person med näringsförbud driva ett bolag via generalfullmakt och sedan låta 
någon annan företräda bolaget officiellt. I värsta fall sätts målvakter in i bolagets styrelse.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO verkar för att generalfullmakter ej kan skrivas med giltig verkan om de inte är re-

gistrerade av bolagsverket.
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17.75
Kollektivavtal på hela arbetsmarknaden
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
De offentliga beställarna av varor och tjänster är med de upphandlingar de årligen gör om 
cirka 600 miljarder kronor de största aktörerna i landet. De tjänster eller produkter de be-
ställer gör det med samhällets, våra pengar, våra skatter. De offentliga beställarna ska beakta 
en rad olika saker när de, som till exempel Trafikverket, beställer en ny väg eller en tunnel. 

Tyvärr verkar den synliga prislappen oftast vara den absolut viktigaste punkten för de 
som bestämmer vilka som ska få vara utförare av entreprenader. Varken den verkliga eller 
underliggande kostnaden, hur och under vilka förhållanden arbetstagarna tvingas jobba eller 
på vilket sätt utföraren verkligen utför entreprenaden tas på allvar med i totalbilden. Priset 
får bestämma och därför jobbar, som ett exempel från verkligheten, hundratals arbetsta-
gare i projekt Förbifart Stockholm i åratal utan svenska avtalsmässiga villkor. Dessa företag 
bidrar tack vare skattereglerna inte till statskassan på lika villkor som inhemska. Företag 
med kollektivavtal klarar inte av att konkurrera om entreprenader när bara priset får vara 
viktigast vilket tydligt redovisades av Fredrik Andersson och Ingemar Dahlquists i Arena 
Idés och 6Fs utredning ”Trafikupphandlingarnas kostnader”.

På grund av allvarliga brister i arbetsmiljö och fel utförda jobb tvingades också, som ett 
exempel, efter många turer, till slut Trafikverket stoppa och kasta ut de två entreprenörer 
från Italien och Turkiet som gått ihop om att utföra den stora tunneldelen och trafikplat-
serna på Ekerö i Stockholm. 

Förseningarna på närmare nio månader, skyddsjobben som måste göras akut efter de ut-
kastade entreprenörerna och de stora extra kostnaderna för att få i gång en ny entreprenör, 
som vågar och tar vid efter de utkastade kommer vi skattebetalare tvingas stå för. Men inget 
av det syntes på prislappen. 

Som fackförening och företrädare för lika och schysta villkor kan vi inte acceptera att 
våra gemensamt ägda myndigheter och verk köper tjänster och produkter utan att rättvisa 
villkor, kollektivavtal och totalkostnader avgör. 

Våra egna gemensamt ägda och finansierade beställarorganisationer ska aldrig tillåtas 
utsätta arbetstagare för usel arbetsmiljö eller sämre löner och villkor än de lagar, regler eller 
kollektiva avtal eller tillåta skatteflykt.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO tydligt och klart driver kravet om att svenska kollektivavtal ska gälla alla på svensk 

arbetsmarknad (behandlas under dagordningspunkt 14.a) samt
att LO ska arbeta för att de offentliga beställarna ska kräva att kollektivavtal gäller vid of-

fentliga upphandlingar.
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17.76
Kravställning vid offentlig upphandling
Byggnadsarbetareförbundet region GävleDala
I dag är det inte omöjligt att byggföretag som helt saknar egen arbetskraft vinner offentliga 
upphandlingar. Upphandlande myndighet tror att byggnationen utförs av det företag som 
vann upphandlingen men alltför ofta står det helt andra företagsnamn på arbetskläderna på 
de personer som utför själva arbetet. Detta fenomen ställer till det i framför allt byggbran-
schen men även i andra branscher. 

Det finns flera exempel på att detta leder till långa entreprenadkedjor som i slutändan för 
med sig att arbetare både luras på lön och ersättningar men även riskerar hälsan eftersom 
man gör avkall på arbetsmiljön längre ner i entreprenadkedjan. 

Dessutom riskerar den offentliga beställaren (läs vi medborgare och skattebetalare) att 
den cirkeln som bygger på att skattemedel kommer tillbaka till samhället genom både ma-
terial, löner och privatkonsumtion bryts. Alltså: Vi bygger med offentliga medel men får 
inte en krona tillbaka. 

Yrkesskolorna vittnar även om svårigheten med att få ut eleverna på arbetsplatsförlagd 
praktik. Det är inte så konstigt med tanke på att de företag som tidigare byggde med egen 
arbetskraft i dag styckar upp entreprenaden och säljer vidare byggjobben till flera mindre 
företag. I byggbranschen fungerar det som så att en elev som gjort sin praktik under skol-
tiden oftast får sin lärlingsanställning efter avslutad skolgång på just det företaget. Därför 
borde det vara i samhällets intresse att när man bygger med offentliga medel ställa krav vid 
upphandling på att praktik och lärlingsplatser tillsättes.

Byggnads GävleDala känner att kunskapen bland politiker, opinionsbildare, upphandlande 
tjänstemän och även oss fackliga är bristfällig angående offentlig upphandling. LO borde ta 
stafettpinnen och opinionsbilda, utföra lobbyarbete och utbilda om dessa spörsmål. Tyvärr 
har högern varit mest högljudd i dessa frågor. Vi måste våga lyfta blicken och förändra det 
som inte är bra. Våra jurister ska städa efter oss, inte tala om för oss vad vi inte kan eller får 
göra. Endast då lyckas vi förändra det som inte är bra.

Om hela arbetarrörelsen samlat vågade driva frågan och tala om kollektivavtal vid of-
fentlig upphandling och ställa krav så skulle inte nedanstående att-satser krävas. Dessutom 
skulle Socialdemokraterna få fler röster om de tillsammans med oss i fackföreningsrörelsen 
visade att de tog fajten mot orimliga lagar. 

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO verkar för att det i offentliga upphandlingar ställs krav på att företagen använder 

egen arbetskraft inom den bransch som anbudsgivande företag är verksam i,
att LO verkar för att det i offentliga upphandlingar ställs krav på att företagen tar emot 

praktikanter och har lärlingsanställningar samt
att LO tillsätter en arbetsgrupp med uppgift att se över möjligheterna att ta över debatten 

om kollektivavtal och offentlig upphandling och se över möjligheten att utbilda fackets 
medlemmar i frågan.
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17.77
Lärlingsanställningar vid offentlig upphandling och utländska företag
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
Lärlingsplatser är viktiga för framtidens kompetens. I dag ställs en ung generation utanför 
möjligheten att delta i arbetslivet. De utländska företagen anställer inte lärlingar och de 
kommer undan med att det inte finns några tvingande åtgärder, de måste också ta sitt an-
svar. Vi vill att det ställs krav på lärlingsplatser, både från gymnasiet och för anställningar 
av traditionella lärlingar vid all upphandling.

Det är en del av de sociala kraven vid upphandling som samhället måste ställa sig bak-
om. Det behövs samtidigt att partiet arbetar för att lagstiftningen gällande sociala krav vid 
upphandling ska anpassas till den verklighet som slår sönder solidariteten mellan arbetare 
från olika länder. I dag blir det en underbudskonkurrens när vi endast kan ställa dessa krav 
på svenska företag.

Erfarenheterna från stora infrastrukturprojekt visar att det behövs riktade utbildningar 
för de yrken som behövs i de kommande objekten. Så säkrar vi kompetensförsörjningen och 
infriar löftet om att alla ungdomar ska kunna ha ett jobb att gå till.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att lärlingar bereds arbete på alla offentligt finansierade arbeten,
att lärlingar bereds arbete på alla utländska företag som utför offentliga arbeten samt
att LO arbetar för att säkra kompetensförsörjningen genom att arbeta för riktade utbild-

ningar för de yrken som behövs i infrastrukturprojekten och annan byggnation.

17.78
Grundkrav på kollektivavtal
Industrifacket Metall avd 46 Blekinge
I dag finns det många arbetsgivare som har kollektivavtal enligt den svenska modellen. Detta 
innebär att de anställda har ett försäkringsskydd och är garanterade lägstalöner enligt avtal.

För att motverka osund konkurrens och lönedumpning på svensk arbetsmarknad ska 
kollektivavtal finnas vid offentliga upphandlingar och när en arbetsgivare får stöd via ar-
betsförmedlingen genom arbetsmarknadspolitiska program.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att ge LOs styrelse i uppdrag att kollektivavtal ska finnas som grundkrav vid offentlig upp-

handling samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att de på Arbetsförmedlingen förekommande arbetsmarknads-

politiska program endast ska gälla på kollektivavtalsbundna arbetsplatser (behandlas 
under dagordningspunkt 17.d.3).
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Utlåtande motionerna 17.74, 17.75 (att-sats 2), 17.76-17.77, 17.78 (att-sats 1) 
och 14.54 (att-sats 6)

17.74

att LO verkar för att generalfullmakter ej kan skrivas med giltig verkan om de inte är registrerade av bolags-

verket.

17.75

att LO ska arbeta för att de offentliga beställarna ska kräva att kollektivavtal gäller vid offentliga upphand-

lingar.

17.76

att LO verkar för att det i offentliga upphandlingar ställs krav på att företagen använder egen arbetskraft 

inom den bransch som anbudsgivande företag är verksam i,

att LO verkar för att det i offentliga upphandlingar ställs krav på att företagen tar emot praktikanter och har 

lärlingsanställningar samt

att LO tillsätter en arbetsgrupp med uppgift att se över möjligheterna att ta över debatten om kollektivavtal 

och offentlig upphandling och se över möjligheten att utbilda fackets medlemmar i frågan.

17.77

att lärlingar bereds arbete på alla offentligt finansierade arbeten,

att lärlingar bereds arbete på alla utländska företag som utför offentliga arbeten samt

att LO arbetar för att säkra kompetensförsörjningen genom att arbeta för riktade utbildningar för de yrken 

som behövs i infrastrukturprojekten och annan byggnation.

17.78

att ge LOs styrelse i uppdrag att kollektivavtal ska finnas som grundkrav vid offentlig upphandling.

14.54

att LO verkar för att det vid upphandlingar med offentliga medel alltid ställs krav på svenska kollektivavtal 

(behandlas under dagordningspunkt 17.f).

Motionerna handlar om ordning och reda på arbetsmarknaden och om offentlig upphandling och dess stora 

påverkan på arbetsmarknaden och kollektivavtalen. I motionerna finns ett flertal olika att-satser med syfte 

att åtgärda de problem som finns. 

LOs styrelse har behandlat motioner med yrkanden om sociala krav vid offentlig upphandling vid ett 

flertal kongresser. På den förra kongressen 2016 behandlades frågan ingående och intensivt. Sedan förra 

kongressen har ny lagstiftning trätt i kraft den 1 januari 2017, lagstiftning som tydliggör möjligheterna att 

ställa arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling. Bestämmelserna finns i 17 kapitlet lagen om offentlig 

upphandling. Där framgår att beställare får ställa krav på arbetsrättsliga villkor vid utförande av en upphand-

lad tjänst. Vidare ska upphandlare göra en bedömning om det är behövligt att ställa sådana krav. Om så är 

fallet ska krav på lön, semester och arbetstid ställas. Nivåerna på villkoren ska vara minst de lägsta nivåer 
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som följer av tillämpligt branschavtal, dock minst motsvara de nivåer som följer enligt lag. Om upphandlaren 

ställer sådana villkor ska dessa också ställas på underleverantörer/entreprenörer som direkt medverkar till 

fullgörande av kontraktet. 

Styrelsen har en fast linje som innebär att konkurrensneutralitet ska gälla på svensk arbetsmarknad också 

vid offentlig upphandling. Därför anser styrelsen att upphandlande myndigheter ska ställa arbetsrättsliga 

krav som motsvarar villkor enligt kollektivavtal. Av den nya lagstiftningen framgår tydligt att respektive 

upphandlande enhet har rätt att ställa arbetsrättsliga villkor under utförande av den upphandlade tjänsten. 

Villkoren får bara gälla under den tid tjänsten utförs och ska vara proportionerliga och icke-diskriminerande. 

Någon möjlighet att ställa krav på bundenhet av kollektivavtal vid offentlig upphandling finns inte enligt 

svensk rätt, EU-rätt och konventioner i nuläget. Styrelsen anser det heller inte önskvärt att myndigheter ska 

sköta fackförbundens kärnuppgift genom att tillse att företag tecknar kollektivavtal. Det skulle vara ett allvar-

ligt ingrepp i partsmodellen och riskera parternas autonomi på arbetsmarknaden. 

Offentlig upphandling eller inte, förbunden har alltid möjlighet att teckna kollektivavtal om de så önskar. 

Ett upphandlingsrättsligt kontrakt innebär inte att en arbetstagare kan utkräva de i upphandlingen ställda 

villkoren som lön och ersättningar. Det enda som kan garantera arbetstagares anställningsvillkor är ett 

gällande kollektivavtal. Ett upphandlingskontrakt träffas mellan den upphandlande enheten och utföraren. 

Sanktionen om inte utföraren följer de ställda arbetsrättsliga villkoren ska framgå av upphandlingskontraktet. 

Oftast består dessa av en sanktionsavgift i någon form eller i slutänden att utföraren förlorar kontraktet (även 

om det sällan händer). 

LO-styrelsen delar motionärernas uppfattning att frågan är av stor betydelse. I ett remissyttrande 2015 

framförde LO-styrelsen ”I den svenska arbetsmarknadsmodellen är det parterna som ska teckna och upprätt-

hålla kollektivavtalen. Statens roll är att tillhandahålla ramarna i form av olika regelverk, exempelvis reglerna 

om stridsåtgärder. Upphandling inom den offentliga sektorn omsätter varje år närmare 600 miljarder kronor. 

Trots att det inom EU-rätten sedan lång tid tillbaka har funnits goda möjligheter att ställa arbetsrättsliga krav 

vid upphandlingar har myndigheterna avstått från att använda sig av den möjligheten. Om det skett har det 

skett i mycket begränsad omfattning. Förfarandet har lett till att underbudskonkurrensen i vissa branscher, 

exempelvis städ, vissa delar av byggsektorn och färdtjänst drivits så långt att det inte längre finns möjlig-

het för företag som är bundna av kollektivavtal att konkurrera vid dessa upphandlingar. Att det offentliga på 

sådant sätt underminerar den svenska arbetsmarknadsmodellen är oacceptabelt. Utvecklingen måste vändas 

i de branscher som redan underminerats och stoppas innan fler branscher drabbas. Sverige har dessutom 

EU-rättsliga skyldigheter att tillse att det offentliga inte bidrar till oskäliga arbetsvillkor för de som utför 

tjänster för det offentliga.” 

LO-styrelsen vill påpeka att frågan i grunden är politiskt ideologisk. Det finns inget i upphandlingslag-

stiftningen som hindrar att det offentliga driver verksamheten i egen regi. Men om politikerna beslutar att 

privatisera en viss verksamhet måste reglerna tillämpas. Det är viktigt att vi lyckas påverka de politiker som 

är ansvariga för offentlig upphandling. Det är de som kan bestämma om utförandet ska ske i egen regi eller 

läggas ut på anbud. Det är de som bestämmer om de vill att arbetsrättsliga villkor ska ställas vid upphandling. 

I några motioner yrkas att alla offentligt finansierade arbeten ska innehålla lärlingsklausuler eller klau-

suler om praktikanter. Vidare att utföraren ska använda sig av egen arbetskraft. Beträffande lärlingar så 

behandlades även denna fråga av kongressen 2016. Motionen syftar till att underlätta ungdomars inträde på 

arbetsmarknaden. Syftet är lovvärt. LOs styrelse anser nu, liksom då, att i de branscher där lärlingssystem 

förekommer finns anledning att verka för att särskilda lärlingsklausuler upprättas i upphandlingar. Samma 

sak i frågan om praktikanter. Styrelsen kan dock inte stödja idén om att verka för en allmän bestämmelse för 
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upphandling oavsett bransch. När det gäller frågan om underleverantörer/entreprenörer så finns det anled-

ning att söka påverka politiker. I vissa fall kan det vara möjligt att ha en sådan reglering, dock ska varje upp-

handling bedömas för sig, frågan kan inte regleras generellt. 

I motion 17.76 tredje att-satsen yrkas att LO tillsätter en arbetsgrupp med uppgift att se över möjligheterna 

att ta över debatten om kollektivavtal och offentlig upphandling och se över möjligheten att utbilda fackets 

medlemmar i frågan. LO-styrelsen anser att det i nuläget inte finns ett behov av att tillsätta en sådan arbets-

grupp. Det som behövs nu är politisk påverkan ute i kommuner och regioner liksom att förbunden tillhanda-

håller uppgifter till de upphandlande enheterna när det ska ske en upphandling som berör deras branscher. 

Frågan om utbildning inom området av fackets medlemmar bör hanteras av respektive förbund utifrån de 

olika behov som finns på förbunden. 

I motion 17.74 yrkas att LO ska verka för att generalfullmakter är giltiga endast i de fall de är registrerade 

av bolagsverket. LO-styrelsen delar uppfattningen att det finns problem med företag som drivs av personer 

som styr genom ombud, exempelvis målvakter. LO-styrelsen tror dock inte att det är praktiskt genomförbart 

med ett sådant krav. Dessutom skulle en sådan lagstiftning inte förhindra förfarandet. 

Yrkandet i motion 17.77 tredje att-satsen går ut på att LO ska verka för att säkerställa kompetensförsörj-

ningen genom att arbeta för riktade utbildningar för de yrken som behövs i infrastrukturprojekten och annan 

byggnation. LO har sedan lång tid tillbaka haft i uppgift att verka mot det allmänna för att se till att det finns 

utbildningar för alla de yrken och branscher som finns inom LO-kollektivet. De utbildningar som efterfrågas 

av motionärerna riktar sig specifik till vissa delar av LO-kollektivet. En sådan specifik påverkan bör hanteras 

av de aktuella förbunden och dess motparter.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att  anse motionerna 17.75 (att-sats 2), 17.76 (att-sats 1), 17.76 (att-sats 2), 17.77 (att-sats 1), 17.77 (att-sats 2), 

17.78 (att-sats 1), 14.54 (att-sats 6) besvarade samt

att  avslå motionerna 17.74, 17.76 (att-sats 3), 17.77 (att-sats 3).
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17.f.1 Bostäder

17.79
Bostadspolitiken som försvann
Byggnadsarbetareförbundet
Det råder stor bostadsbrist i Sverige. Över 240 av Sveriges kommuner kan inte erbjuda bo-
städer till de som behöver. Det är ett stort problem och gör att samhället dras isär. 

Vi tänker på alla de unga tjejer och killar som vill flytta hemifrån för att skapa ett eget liv. 
De får beskedet att det är flera års kö för att få en egen lya. Samtidigt ser de hur andra, med 
rika föräldrar och tjock plånbok, i stället kan köpa en lägenhet. Många vill också flytta dit 
där jobben finns. Arbetsgivarna skriker efter arbetskraft men får inte vad de behöver – för 
att det inte finns några bostäder att flytta till. Bostad är en nödvändighet för att en person 
ska kunna få ett fungerande liv. Det är därför tillgången till en bostad är en social rättighet. 
Att ha en bostad är nämligen något annat än att köpa en bil eller en båt. Det märks kanske 
tydligast när man inte har någonstans att bo. 

Ändå lyser nytänkande kring Sveriges bostadspolitik med sin frånvaro. Det är knappt att 
man kan påstå att Sverige ens har en bostadspolitik i dag. Sedan 90-talet har både socialde-
mokratiska och borgerliga regeringar lämnat walk-over till marknaden. Vi ser tydligt resul-
tatet. Bostäder saknas, segregationen ökar och boendekostnaderna skenar. Att bostaden är 
en social rättighet verkar politikerna ha glömt. För marknadskrafterna har bara ett sätt att 
hantera bostadsfrågan: att bygga till så stor vinst som möjligt. Bostadsbolagen bygger därför 
dyra bostäder åt dem som kan betala och som vanligt folk inte har råd att hyra eller köpa. 

Bostadsfrågorna måste åter bli en fråga för politiken och då måste det få kosta pengar. 
Det finns ingen annan väg. I denna motion har vi ett antal förslag som vi hoppas ska förnya 
den bostadspolitiska debatten. Vi vill inte att bostaden ska ses som vilken marknadsvara 
som helst. Bostad är och ska vara en social rättighet, och Sverige behöver en bostadspolitik 
som lever upp till det.

Åtgärder för en kraftfull bostadspolitik
Boverkets prognos över behovet av nya bostäder uppgår till 840 000 lägenheter fram till 

år 2030. Osäkerheten i denna typ av prognos är givetvis betydande. Exempelvis uppskattar 
delegationen Bostad 2030 behovet till 770 000 nya bostäder under samma period. Alldeles 
oavsett den exakta siffran så rör det sig om att åstadkomma ett nytt ”miljonprogram” under 
det kommande decenniet för att råda bot på bostadsbristen.

Utgångsläget för att åstadkomma detta är problematiskt. Sverige har nu på många sätt 
en av den industrialiserade världens mest liberaliserade bostadssektorer, med en stor andel 
ägt snarare än hyrt boende och med marknadspriser för de allra flesta. Dessa marknadsme-
kanismer som släppts fria i mycket stor utsträckning fungerar dock inte till folkflertalets 
fromma. Det kan förstås mot bakgrund av en rad faktorer:

 – Boendet är en mycket sammansatt ”vara” som köps eller säljs mycket sällan. Boendet är 
en förutsättning för det mesta annat i allas våra liv. Det finns inget substitut. Vi kan inte 
välja att inte bo. Priselasticiteten, som ekonomer säger, är låg.
 – Markanvändningen lyder under det kommunala planmonopolet.
 – Byggnormer och planeringsregler varierar över landets 290 kommuner vilket försvårar 
skalfördelar i bostadsproduktion och hämmar konkurrens.
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 – Skatterna gynnar ägande av det befintliga bostadsbeståndet.
 – Finansieringen av nybyggnation domineras av en oligopoliserad banksektor.
 – Ett fåtal aktörer dominerar stort i bygg- och fastighetsförvaltningssektorn.
 – De kommunala allmännyttiga bostadsföretagen hålls borta från att producera just all-
männytta.

Grundpelaren i en ny social bostadspolitik bör vara att eftersträva en bättre fungerande 
marknad för byggandet. Vi behöver sträva efter att sänka kostnader för nya bostäder genom 
kraftfull reglering. Det är sådana regleringar som föreslås här nedan och som tillsammans 
bildar ett förslag till ny eller nygammal bostadspolitik med staten i förarsätet. 

Det bostadspolitiska åtgärdspaketet består av fem kraftfulla åtgärder som alla måste till 
för att säkra att bostaden åter blir en social rättighet och fyller sin viktiga funktion i sam-
hällets ekonomi:

 – Nationell planering och styrning av bostadsförsörjningen
 – Förändringar av fastighetsbeskattning som främjar effektivt utnyttjande av beståndet
 – Tillskapandet av förmånlig finansiering för nybyggnation
 – Bildandet av ett statligt byggbolag som utmanar de privata aktörerna
 – Aktivt nyttjande av alla de möjligheter som Sveriges medlemskap i Europeiska unionen 
ger på detta område

1. Nationell planering
En nationell bostadspolitik måste bygga på kunskap om bostadsbehoven, något som ofta 
saknas. Den senaste statliga utredningen av bostadsförsörjningen (Ett gemensamt bostads-
försörjningsansvar) visar att kunskapsunderlag om bostadsbehoven i kommuner och regio-
ner ofta saknas. Utredningen identifierar därmed en stor potential för förbättrad planering, 
samordning och olika former av styrning från statens sida.

Staten behöver också åstadkomma kraftfulla incitament, eller till och med tvingande 
direktiv, för regioners och kommuners markanvändning och byggande. Det här är fråga om 
att för det långsiktigt allmänna bästa genom statsmakten utmana de mest påtagliga politisk-
ekonomiska maktordningar i vårt samhälle och då fungerar inte ”mjuk” styrning. 

En sådan inriktning i bostadsfrågan innebär samtidigt att krafter i de politiska partierna 
måste överge (eller sluta luta sig mot) föreställningar om att ”avregleringar” eller liberalise-
ringar kan åstadkomma en välfungerande ”marknad” på bostadsområdet. Den internatio-
nella forskningslitteraturen är rik på empiriska beskrivningar och teoribildning som pekar 
ut kärnmekanismerna i den skulddrivna ekonomi som kommit att dominera i ett antal län-
der även efter den globala finanskrisen 2007–2009. 

Det är fråga om ett liberaliserat eller avreglerat bankväsende, monopoliserad markan-
vändning och en byggsektor där ett fåtal aktörer dominerar och själva styr villkoren. Dessa 
tre faktorer får hushållen att ta på sig allt större skulder och därmed ekonomiska risker för 
att finna någonstans att bo, inte nödvändigtvis för att en vill, utan för att en inte har några 
bra alternativ.

2. Skatter
Skatter har styrande inverkan på bostadssektorn. Ett antal förändringar på skatteområdet 
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är väsentliga inslag i en ny bostadspolitik: fastighetsskatt baserad på marknadsvärde, av-
skaffad avdragsrätt för räntekostnader på bolån, samt avskaffande av beskattning av flytt 
(”stämpelskatten”).

Alla sådana förändringar av beskattningen bör givetvis utformas med fördelningspoli-
tiska ambitioner. Låginkomsttagare bör kompenseras för eventuella skatteökningar med 
andra åtgärder. Vad gäller själva utformningen av beskattning kan ett grundavdrag införas i 
fastighetsskatten och skattesatsen kan också höjas med stigande fastighetsvärde. Syftet med 
beskattningen bör vara att jämna ut förmögenhetsskillnader och att finansiera bland annat 
en aktiv statlig bostadspolitik.

En fastighetsskatt baserad på marknadsvärde är ett viktigt led i att jämna ut det skatte-
mässiga gynnandet av det ägda jämfört med det hyrda boendet.

Borttagande av lånegarantier och räntesubventioner för allmännyttan innebär att boende 
i ägt boende hade kvar möjligheten att göra skatteavdrag för räntekostnader på lån för an-
skaffning/förbättring av bostad, medan hyresgäster sedan dess inte har någon motsvarande 
möjlighet. Ett gradvis avskaffande av ränteavdragen för bolån skulle jämna ut denna olikhet.

Även i denna fråga krävs att fördelningspolitiska hänsyn tas i genomförandet. Dessa två 
åtgärder skulle tillsammans innebära mycket betydande skatteintäkter.

Möjligheten att byta bostad efter behov är givetvis mycket angeläget ur ett medborger-
ligt perspektiv. Ett gott utnyttjande av det befintliga bostadsbeståndet är viktigt också ur 
ett samhällsekonomiskt perspektiv. Att beskatta själva flyttningen från ett boende till ett 
annat är direkt skadligt ur båda dessa perspektiv. Av dessa anledningar bör den så kallade 
stämpelskatten avskaffas och ersättas med en avgift för det offentligas diverse faktiska ad-
ministrationskostnader vid försäljningar, uthyrning och byten. Staten bör inte göra ekono-
miskt överskott på att medborgarna flyttar.

3. Förmånliga krediter till nybyggnation
I delegationen ”Bostad 2030”:s slutbetänkande föreslås förutom en nationell bostadsförsörj-
ningsplan också ett statligt kreditinstitut för bostadsfinansiering.

Vi föreslås att ett sådant kreditinstitut skapas som del av en statlig investeringsbank som 
bör skapas efter europeisk modell. Delegationen Bostad 2030 har också utarbetat en modell 
för att genom markanvisningsprocessen i kommunerna stimulera till produktivitetshöjning i 
själva byggandet som används här som inspiration. För att erhålla generöst prissatta krediter 
från den statliga investeringsbanken bör kreditavtalen innehålla krav på hyres- eller pris-
nivåer på de bostäder som ska byggas, på arbetsvillkor för dem som bygger och möjligheten 
att ta över hela fastighetsbeståndet som krediten gäller vid avtalsbrott. 

Avtalen ska också innehålla bestämmelser om att bostäderna inte får omvandlas eller 
säljas på något sätt för att privatisera den underförstådda subvention som förmedlats via 
den förmånliga räntan på lån. 

4. Statligt byggbolag
Den svenska byggsektorn domineras av tre stora byggbolag som vart och ett har fler an-
ställda än samtliga övriga byggbolag tillsammans. Denna marknadsstruktur befrämjar inte 
god konkurrens, i synnerhet om stora byggprojekt. Det mest dramatiska exemplet på detta 
är byggandet av Nya Karolinska Sjukhuset i Stockholm, där Stockholms läns landsting (nu 
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Region Stockholm) gick vidare med världshistoriens dyraste sjukhusbygge med endast ett 
inkommet anbud

En väg som bör beträdas är bildande av ett statlig bygg- och fastighetsbolag som inom 
den nationella bostadsförsörjningsplanen bygger, äger och förvaltar hyresrätter, student- och 
särskilda bostäder, i ett första skede på mark som staten redan äger. Här föreligger en statlig 
utredning om potentialen att bygga bostäder på statens egna fastigheter runt om i landet. 

Bolaget bör bildas genom att ett eller ett antal mindre byggbolag förvärvas. Initial finan-
siering kan erhållas från de statliga AP-fonderna, som samtidigt bör minska sin exponering 
mot utländska tillgångar i skatteparadis. 

5. EU är vår bostadspolitiska vän
Bostadspolitik är i EU-rätten en nationell angelägenhet. EU-domstolen har med andra ord 
inte jurisdiktion i bostadspolitiska frågor. Den svenska staten och svenska kommuner har 
med andra ord mycket fria händer att agera på detta område, utan att EU ska sätta käppar 
i hjulen. 

Den svenska fastighetsägarlobbyn har dock genom målmedveten och intensiv lobbying 
steg för steg skapat en situation där rikspolitiker, kommunföreträdare, jurister sannolikt tror 
att det inte går att bedriva bostadspolitik inom EU-rättens ram. 

Docenten i EU-rätt vid Lunds universitet, Jörgen Hettne, gör följande sammanfattande 
bedömning: ”Min bedömning är att den hemmakokade svenska anpassningen i praktiken 
har reducerat de svenska kommunernas handlingsutrymmet mer än vad en konflikt med 
kommissionen skulle ha resulterat i”. 

Bostadspolitiken har i praktiken förvandlats till vilken ekonomisk verksamhet som helst. 
Detta är naturligtvis ett fullt legitimt politiskt val, men det har i alltför stor utsträckning 
motiverats med juridiska, framför allt EU-rättsliga, argument. Det är uppseendeväckande att 
detta paradigmskifte har ägt rum trots att den svenska bostadspolitikens traditionella sär-
drag fortfarande inte har prövats av vare sig kommissionen, tribunalen eller EU-domstolen.

Den nuvarande bostadspolitiken i landet formas med andra ord av en i grunden felaktig 
föreställning om rättsläget. Inslag såsom statligt ägande, subventioner, riktade försäljningar, 
bostadskooperativ och stiftelser, och allmännyttiga kommunala bostadsbolag som inte ef-
tersträvar maximal avkastning, eller inte ens någon avkastning alls, är både nödvändiga och 
tillåtna inslag i en nationell bostadsförsörjning – i linje med Sveriges grundlag och FN:s de-
klaration om mänskliga rättigheter som båda definierar bostaden som en rättighet och inte 
som en vara.

Stötestenen har varit EUs regler för statsstöd och här har fastighetsägarintressen hittills 
lyckats förhindra att Sverige aktivt söker undantag för den kommunala allmännyttan från dessa. 

Det avgörande första steget är att Sverige utgår från att kommunala, allmännyttiga bo-
stadsföretag (såsom de regleras i allbolagen) redan de facto är att betrakta och behandla som 
företag med bostadssociala målsättningar. Därmed är de företag som förmedlar tjänster av 
allmänt ekonomiskt intresse och faller då inte in under den typ av ekonomisk verksamhet 
som i princip undantas i EU-fördragets regler om statsstöd. Statligt stöd till allmännyttans 
byggande av nya bostäder samt renovering av det äldre beståndet, direkt eller indirekt för-
medlat via de kommunala huvudmännen, kan därför återinföras i stor skala och inte bara i 
den synnerligen försiktiga omfattning som nu gäller. 
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Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO tar fram ett bostadspolitiskt program med utgångspunkt i ovan beskrivna förutsätt-

ningar.

17.80
Stoppa införandet av marknadshyror
Handelsanställdas förbund avd 20 Stockholm
I januariavtalets programpunkt nummer 44 går regeringen med på den nyliberala drömmen 
att införa marknadshyror i nybyggda fastigheter. Under förevändning att det skulle under-
lätta för ungdomar att få sin första bostad, att människor skulle kunna flytta dit det finns 
arbete och att det skulle hjälpa till att bryta segregationen. Den nya lagen är tänkt att träda 
i kraft den 1 juni 2021.

Det finns en bild av att en fri hyressättning endast skulle innebära hyreshöjningar i de 
stora städernas innerstadsområden. En undersökning, beställd av Hyresgästföreningen, visar 
att detta inte stämmer. Det stämmer dock att de högsta höjningarna drabbar innerstadsde-
lar i Göteborg och Stockholm där hyrorna skulle höjas i genomsnitt med 50 procent – och 
uppåt 80 procent på sina håll i Stockholms innerstad. Men även i de övriga tre städer som 
undersökts skulle hyrorna gå upp. I Halmstads kommun pratar vi om en genomsnittlig höj-
ning på 31 procent för en genomsnittslägenhet på två rum och kök, 24 procent i Helsingborg 
och 11 procent i Kristianstad.

Redan i dag är det dyrt till mycket dyrt att bo i nyproduktion. Vi vet att ungdomar i hö-
gre utsträckning har osäkra anställningar och därmed osäker inkomst. På vilket sätt de fyra 
partierna, som skrivit under överenskommelsen, tänker sig att höga till mycket höga hyror 
ska underlätta för ungdomar att flytta hemifrån är höljt i dunkel. Detta gäller förstås inte 
bara ungdomar utan alla invånare som inte är höginkomsttagare. Det är också otydligt hur 
folks flyttande till storstadsregionerna, där det finns jobb, skulle öka samt hur segregationen 
skulle brytas genom höga hyror. 

Om en mycket stor del av hyresgästernas disponibla inkomster läggs på hyran kommer 
hushållens köpkraft att minska. Bostadsbidragstagandet kommer att öka.

Det behövs en massiv folkstorm och ett kraftfullt agerande från våra egna led men också 
samarbete med andra organisationer som arbetar aktivt mot marknadshyror, till exempel 
Hyresgästföreningen, för att stoppa denna nyliberala, verklighetsfrånvända politik som, om 
den införs, inte bara kommer att drabba LO-förbundens medlemmar negativt, utan även 
Sveriges ekonomi.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO med kraft verkar för att stoppa fri hyressättning i nyproduktion,
att LO tillsammans med sina medlemsförbund agerar för att stoppa fri hyressättning i ny-

produktion samt
att LO samarbetar med organisationer, som arbetar aktivt för hyresgästers rättigheter, för 

att stoppa marknadshyror i allmänhet och fri hyressättning i nyproduktion i synnerhet.
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17.81
Bostadspolitik
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
Bostad ska vara en socialrättighet för medborgarna men i kölvattnet av utförsäljningar av 
allmännyttan och omställningen till privatiseringar och eget ägda boenden och bostadsrät-
ter tjänar inte längre bostadsmarknaden behovet av lägenheter väl.

Vi i LO-förbunden har länge jobbat för att tak över huvudet till ett rimligt pris ska vara 
en rättighet och att hyresbostäder i allmännyttan är en viktig förutsättning för att uppnå 
den rättigheten. Det måste vi fortsätta med. De kommunala bostadsbolagen måste ges bättre 
förutsättningar för att klara sin roll. 

Byggandet av den stora mängd bostäder som behövs är också en viktig del i att överbringa 
effekterna av en eventuell annalkande lågkonjunktur eftersom byggande kräver en mängd 
olika produkter, tjänster och arbetskraft.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO arbetar politiskt för att bostaden också i praktiken ska vara en social rättighet,
att LO ska driva på för att staten ska investera kraftig i bostadsbyggande samt
att LO verkar för att ”Lagen om kommunala bostadsbolag” reformeras i grunden.

17.82
Bygg bostäder
Elektrikerförbundet verksamhetskrets 1, Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
Alla människor ska ha rätt till en bostad till rimligt pris. Vi måste bygga fler hyresrätter som 
vanligt folk har råd med. I dag lider många kommuner i Sverige av bostadsbrist och värst 
är det i storstäderna. I Stockholm är snittiden för att få en hyreslägenhet tio (!) år. Hur ska 
unga människor ens få en lägenhet då? Många tvingas hyra i andra, tredje hand eller ännu 
värre ta svarta kontrakt till ockerpriser. 

Att anta att alla människor har råd med att köpa är orimligt, men ändå byggs det mer 
bostadsrätter för att det är där bostadsbolagen tjänar mest pengar. Även många hyreslägen-
heter ombildas. Detta är något som bara ökar hela tiden och när vi låter marknaden styra så 
byggs det främst i högkonjunkturer för det är då företagen kan tjäna mest pengar. Detta är 
ett resultat efter att staten på 1990-talet slutade bygga och helt låta marknaden styra. Sedan 
dess har hushållens belåningsgrad ökat lavinartat. 

För att klara av att bygga bort bostadsbristen så krävs det att man bygger bostäder såväl 
vid hög- som lågkonjunktur. Det är något marknaden aldrig kommer göra. Vi anser att sta-
ten återigen ska ta ett större ansvar för bostadsbyggandet och då bygga hyresrätter. 

Vi har ingen statsskuld eftersom våra tillgångar överstiger vår låga belåningsgrad. Staten 
borde lånefinansiera till att bygga bostäder. 

Anledningarna till att vi ska just lånefinansiera bostadsbyggandet är flera. Dels att staten 
kan låna pengar till väldigt låg ränta, dels, och viktigast av allt, för att vi ska sprida kostna-
den på flera generationer. Staten har också i större utsträckning möjlighet att ta risker. Dessa 
risker tar nu vi privatpersoner och företag.

Ett hus kommer finnas kvar långt efter att vi själva lämnar jorden, då är det en bra an-
ledning att fördela kostnaden på flera generationer. 

M O T I O N E R  O C H  U T L Å T A N D E N  132 P U N K T  1 7.  A R B E T S M A R K N A D  O C H  T I L L V Ä X T



Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO verkar för att staten ska lånefinansiera för att bygga bostäder.

17.83
Bygg bostäder
Seko region Stockholm
En bostad till ett rimligt pris borde vara en social rättighet för alla som bor i Sverige. Det 
måste byggas fler hyresrätter med rimliga hyror för att täcka upp behovet. I dag råder bo-
stadsbrist i 240 av Sveriges 290 kommuner. Allra värst är bristen i och kring storstäderna. I 
Stockholm tar det i genomsnitt tio år att få en hyresrätt. Speciellt hårt drabbar detta ung-
domar som vill flytta hemifrån. Många tvingas till att hyra i andra och tredje hand eller till 
svarta kontrakt med ockerhyror.

För byggbolagen är det mer lukrativt att bygga dyra bostadsrätter än att satsa på hyres-
rätter, men det är långt ifrån alla som har möjligheten att köpa sin bostad. Ombildningar 
av hyresrätter till bostadsrätter blir också vanligare. Marknadsprinciper styr bostadsbygget 
snarare än människors behov. Då de statliga bostadssubventionerna avskaffades på 90-talet 
och allmännyttan i allt fler kommuner sålts ut har i stället hushållens belåningsgrad ökat 
lavinartat.

För att bostadsbristen ska kunna byggas bort krävs att byggtakten upprätthålls, oavsett 
hur konjunkturen ser ut. De senaste decennierna, då ansvaret för byggandet i huvudsak lagts 
på marknaden, har behoven inte kunnat tillgodoses och det som byggts har varit för dyrt. 
Staten behöver därför ta ett större ansvar och se till att fler hyresrätter byggs.

Svenska statens finanser håller internationell toppklass med en rekordlåg offentlig skuld 
och en stor finansiell nettoförmögenhet. Med dagens låga räntor får dessutom staten i prak-
tiken betalt för att låna! Att lånefinansiera till att bygga bostäder vore en investering för 
framtida generationer. Låt ansvaret för framtidens bostadsfinansiering flyttas från de skuld-
satta hushållen till staten!

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO verkar för att staten ska lånefinansiera till att bygga bostäder samt
att LO motsätter sig ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter.

M O T I O N E R  O C H  U T L Å T A N D E N  133 P U N K T  1 7.  A R B E T S M A R K N A D  O C H  T I L L V Ä X T



Utlåtande motionerna 17.79–17.83

17.79

att LO tar fram ett bostadspolitiskt program med utgångspunkt i ovan beskrivna förutsättningar.

17.80

att LO med kraft verkar för att stoppa fri hyressättning i nyproduktion,

att LO tillsammans med sina medlemsförbund agerar för att stoppa fri hyressättning i nyproduktion samt

att LO samarbetar med organisationer, som arbetar aktivt för hyresgästers rättigheter, för att stoppa mark-

nadshyror i allmänhet och fri hyressättning i nyproduktion i synnerhet.

17.81

att LO arbetar politiskt för att bostaden också i praktiken ska vara en social rättighet,

att LO ska driva på för att staten ska investera kraftig i bostadsbyggande samt

att LO verkar för att ”Lagen om kommunala bostadsbolag” reformeras i grunden.

17.82

att LO verkar för att staten ska lånefinansiera för att bygga bostäder.

17.83

att LO verkar för att staten ska lånefinansiera till att bygga bostäder samt

att LO motsätter sig ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter.

I slutbetänkandena från den bostadssociala utredningen 1946 och 1947 beskrevs bostadsförsörjningen som 

kärnan i den svenska välfärdsekonomin. Den bostadssociala utredningens slutsatser styrde den svenska bostads-

politiken under nästan ett halvt sekel men hade även den sina brister som blev tydliga i 90-talskrisen då politiken 

övergavs till förmån för en annan ytterlighetspolitik. I dag har bristerna i den nuvarande bostadspolitiken blivit 

smärtsamt tydliga. Problemen förstärks av en växande ekonomisk ojämlikhet som försvårar bostadsförsörjningen.

Även om det byggts fler bostäder under de senaste åren dras vi fortsatt med en betydande brist på bostä-

der. Bostadsbristen hämmar svensk ekonomi och ökar de sociala problemen i många områden. Brist på bostä-

der i regioner med hög efterfrågan på arbetskraft försämrar matchningen på arbetsmarknaden och bidrar till 

en något högre arbetslöshet men skadar framför allt produktionen genom en sämre matchning som kostar 

miljardbelopp varje år. Den låga byggtakten har bidragit till snabbt stigande bostadspriser med ökad segre-

gation, skuldsättning och finansiella risker som resultat.

Boverket bedömer att det behöver byggas cirka 65 000 bostäder per år de kommande tio åren för att hänga 

med i den demografiska utvecklingen. Samtidigt ligger produktionstakten i dag på cirka 50 000 bostäder per 

år. En stor del av diskrepansen mellan produktion och behov kan förklaras med att många hushåll inte klarar 

att efterfråga bostäder till de hyresnivåer som byggs i dag. Särskilt i storstadsområdena är det ekonomiskt 

svårt för stora LO-grupper att efterfråga nyproducerade bostäder. En ökad bostadsproduktion är bara möjlig 

med lägre hyresnivåer i nyproduktionen. Detta kräver en bostadspolitik som inriktas mot att få fram fler bil-

liga bostäder som vanligt folk kan efterfråga. Som sänker kostnaderna för att bygga och förvalta bostäder 

men också som i viss utsträckning stärker hushållens betalningsförmåga.
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Nyproducerade hyresrätter har i dag hyror på en marknadsmässig nivå. Så kallade marknadshyror i 

nyproduktionen skulle därför inte öka bostadsbyggandet. Samtidigt hotar det besittningsskyddet och i för-

längningen hela hyressystemet. Det bygger på en bristande förståelse för dagens bostadsmarknad och ska 

enligt LO inte genomföras. I princip alla länder med marknadshyror, har samtidigt en mycket stor andel sub-

ventionerade bostäder, för låg- och medelinkomsttagare. I Nederländerna utgör till exempel dessa bostäder 

cirka 30 procent av alla bostäder, vilket ger en fingervisning om hur man där anser att marknadskrafterna på 

bostadsmarknaden bör begränsas.

Olika upplåtelseformer har olika funktion på bostadsmarknaden och behövs på framtidens bostadsmark-

nad men framför allt råder i dag brist på hyresrätter. Delvis till följd av de stora ombildningarna från hyresrät-

ter till bostadsrätter som vi sett sedan 90-talet, framför allt i Stockholm.

Bostadsproduktionens långa tidshorisonter gör att man inom bostadspolitiken mer än inom andra områ-

den måste gräva där man står. Det finns därför ingen framgångsrik utländsk modell som rakt av kan importe-

ras för att lösa bostadsbristen. I stället för att riva ner gamla strukturer och tro på att enskilda reformer ska 

lösa dagens bostadsproblem behöver vi bygga vidare och utveckla det system som finns. Det krävs en bred 

reformagenda för ett ökat bostadsbyggande. Denna reformagenda bör formuleras av LO i ett bostadspolitiskt 

program för 2020-talet.

Målet ska vara att stänga gapet mellan dagens produktionstakt och det demografiskt betingade behovet, 

vilket ungefär motsvarar en ökning av bostadsbyggandet på 25–30 procent jämfört med dagens nivå.

Reformer krävs inom sex huvudsakliga områden:

– Sänkta byggkostnader 

Sverige behöver stärka produktiviteten och sänka byggkostnaderna främst genom att se över regelverk, 

skapa en mindre konjunkturberoende byggtakt, öka det industriella byggandet och stärka schyst konkurrens 

utan social dumpning.

– Mark och planering 

Kommunerna brister i sitt bostadsförsörjningsansvar. I storstadsområdenas regionala bostadsmarknad åker 

vissa kommuner snålskjuts på andra kommuner. Intresset av att bygga bostäder som alla kommuninvånare 

har råd med är begränsat. Kopplingen mellan den nationella behovsbedömningen och kommunernas mål-

sättningar behöver bli starkare. Det kommunala planmonopolet bör bestå men staten behöver förtydliga det 

kommunala ansvaret och kommunernas tillgång till olika statliga stöd bör knytas till hur de uppfyller sina 

mål. Kommunerna behöver också få större befogenheter inom plan- och markpolitiken så att man bättre kan 

säkerställa tillgången till byggbar mark, motverka segregation och lättare kan säkra tillgången på bostäder 

för hela befolkningen.

– Finansieringsvillkor 

De flesta europeiska länder har en betydande offentlig finansiering av billigare hyresrätter. Utan statlig 

medfinansiering kommer bostadsbyggandet för låg- och mellaninkomstgrupper vara otillräckligt även i fram-

tiden. Svenska staten borde bidra till finansieringen av hyresrättsproduktionen genom statliga lån med långa 

löptider för att minska ränterisken för investerarna. Därtill behöver de skattemässiga villkoren mellan upplå-

telseformerna utjämnas genom att skatten på det ägda boendet höjs, särskilt för bostadsrätter. Med jämnare 

skattemässiga villkor mellan de olika upplåtelseformerna skulle fler hyresrätter byggas och vinsten av att 

ombilda hyresrätter till bostadsrätter minska.
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– Allmännyttan 

Rättsläget för de allmännyttiga bostadsbolagen är osäkert efter att regelverket förändrades genom 

Allbolagen 2010. Detta har gjort att Allmännyttan fått sämre förutsättningar att bidra till bostadsförsörjning-

en. Lagstiftningen bör förtydliga att allmännyttan inte omfattas av LOU, att lägre avkastningskrav kan använ-

das i enskilda investeringsobjekt, att bolagen kan verka över kommungränser med mera så att de allmännyt-

tiga bolagen ges ett större manöverutrymme för att bidra till kommunens bostadsförsörjning.

– Hushållens köpkraft 

Flera hushåll stängs i onödan ute från ägarmarknaden genom de kreditregleringar som råder. Genom att 

slopa bolånetaket för personer under 35 och genom att Finansinspektionen tydligt utlovar en utfasning av 

amorteringskraven vid markant högre räntenivåer kan bankerna ge lån till fler hushåll som egentligen är kre-

ditvärdiga men som hindras av regelverken. Bostadsbidragen kan förbättras men är samtidigt förknippade 

med vissa problem som gör att de även fortsättningsvis bara bör riktas mot relativt smala målgrupper.

– Bostadsförmedlingen och de kommunala bostadssociala verktygen 

Även vid mer rimliga hyresnivåer är stora delar av befolkningen i dag utestängda från bostadsmarknaden på 

grund av bristande ekonomi, för kort kötid eller sociala problem. Bostadskön bör reformeras så att områden 

med stor obalans på sin bostadsmarknad får möjlighet att fördela bostäder baserat på objektiva behovskrite-

rier och inte bara är begränsade till rak kötid som enda urvalskriterium. Tillgången på sociala kontrakt i hela 

bostadsbeståndet behöver säkras och regelverket för längden på boendetiderna ses över. För grupper utan 

sociala problem men med bristande ekonomi bör kommunala hyresgarantier användas i högre utsträckning.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att  bifalla motionerna 17.79, 17.80, 17.81 (att-sats 1), 17.81 (att-sats 2), 17.82, 17.83 samt

att  anse motionen 17.81 (att-sats 3) besvarad.
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17.84
Renovera så att människor har råd att bo kvar
Handelsanställdas förbund
Hundratusentals lägenheter i Sveriges hyresfastigheter är i behov av upprustning. Det hand-
lar om allt från att avhjälpa akuta brister i vatten- och avloppssystem till att höja standarden 
och minska energianvändningen. Dessa renoveringar är ofta både nödvändiga och välkomna. 
Men hur fin och fräsch lägenheten än blir efter en upprustning spelar det ingen roll om 
man ändå inte har råd att bo där.

Många fastighetsägare finansierar i dag upprustningen genom att höja hyrorna rejält. I 
snitt handlar det om hyreshöjningar på 37 procent och på flera håll höjs hyran betydligt mer 
än så. På grund av detta tvingas många människor att flytta från sina hem. Detta fenomen 
kallas renovräkning och slår framför allt mot de som redan har små marginaler – deltidsar-
betande, ensamstående med barn, stora barnfamiljer och pensionärer. Resultatet blir ökad 
ojämlikhet, fördjupad segregation och växande trångboddhet. 

En bostad är en grundläggande rättighet, en förutsättning för individuell frihet och en 
fungerande arbetsmarknad. Därför är det naturligt att fackligt aktiva också engagerar sig för 
en fungerande bostadsmarknad. Handelsanställdas förbund menar att det offentliga behöver 
ta ansvar för att nödvändiga renoveringar genomförs utan att det blir för dyrt för människor 
att bo kvar. Därför vill vi att LO verkar för att både lagen och de ekonomiska villkoren änd-
ras i syfte att förhindra att renovräkning sker. Människor ska kunna känna sig trygga med 
att nödvändiga renoveringar görs utan att hyran chockhöjs över en natt. 

Men LO har fler plattformar för att utöva inflytande. Genom ägarskap i bolag som sysslar 
med fastighetsförvaltning, eller genom relationer till arbetarrörelseorganisationer som gör 
detsamma, kan LO direkt påverka hur hyresfastigheter sköts och renoveras. Här behöver 
LO föregå med gott exempel och använda sitt inflytande för att förhindra renovräkningar. 

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO tar ställning mot renovräkning och arbetar för att det offentliga tillser att nödvän-

diga renoveringar kan genomföras utan stora hyreshöjningar samt
att LO verkar för att närstående organisationer samt hel- eller delägda bolag inte ägnar sig 

åt renovräkning.
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Utlåtande motion 17.84

17.84

att LO tar ställning mot renovräkning och arbetar för att det offentliga tillser att nödvändiga renoveringar kan 

genomföras utan stora hyreshöjningar samt

att LO verkar för att närstående organisationer samt hel- eller delägda bolag inte ägnar sig åt renovräkning.

Problemet med så kallade renovräkningar har tagits upp i debatten allt oftare under det senaste decenniet. 

Hyressättning efter renoveringar sätts i dag genom förhandlingar mellan Hyresgästföreningen och fastig-

hetsägaren, inom ramen för bruksvärdessystemet. Hyrorna ska bland annat spegla bostadens standard. En 

stor renovering, och standardhöjning bör därför speglas i högre hyror. Men samtidigt kan orimliga situationer 

uppstå där den boende tvingas till en högre standard och hyra än den har råd med och i praktiken tvingas 

bort från bostaden. I många fall kan även underhållsbehovet ifrågasättas. I stället verkar hyreshöjningen i 

dessa fall vara själva målet för åtgärden än en nödvändig finansiering av densamma.

Därför är det viktigt att hyresgästen ges inflytande i processen så att besittningsskyddet inte åsidosätts 

i praktiken. En bra modell som många allmännyttiga bolag använder är att fastighetsägaren beslutar om en 

basrenovering. Därutöver kan den enskilde hyresgästen välja tillägg såsom att exempelvis låta hyresvärden 

byta ut kök eller golv mot en förutbestämd hyreshöjning. Detta framstår som en rimlig metod för att väga 

hyresgästens enskilda intressen och fastighetsägarens intresse av att underhålla sin fastighet och bör vara 

norm för all fastighetsförvaltning där LO har ett delägarskap, i enlighet med andan i motionens andra att-sats.

Ett allt vanligare tilltag är så kallade konceptrenoveringar där lägenheter som blivit lediga ges nya ytskikt 

och en högre standard och berättigar på så sätt ett högre hyresuttag. Då detta främst genomförs i lediga 

lägenheter finns ingen enskild drabbad hyresgäst, men samtidigt höjs standarden och hyran i beståndet utan 

att underliggande underhållsbehov (som stambyten) åtgärdats och utan att den nya standarden egentligen 

efterfrågats av hyresgästkollektivet. Konceptrenoveringar är vanliga i privata fastighetsbolag som köper 

upp miljonprogramsområden för att sedan successivt renovera upp bostädernas ytskikt i takt med att de blir 

lediga och på så sätt höja fastighetsvärdet.

En stark hyresgästförening är det allra viktigaste instrumentet för att försvara hyresgästernas intressen 

vid en renovering.

Frågan i motionens första att-sats om det offentligas roll i att säkerställa att renoveringar kan genomföras 

utan stora hyreshöjningar, bör analyseras i en större översyn av hela bostadspolitiken.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att  anse motionen 17.84 besvarad.
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17.g Migration

17.85
Arbetsmarknad och arbetskraftsbehov
Byggnadsarbetareförbundet region Väst
Sveriges liberala regler för arbetskraftsimport måste skärpas. Staten, inte arbetsgivaren, ska 
besluta om arbetskraftsbehov. 

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att arbetsmarknadsprövning ska återinföras och facket ska vara med och bedöma arbets-

givarens seriositet.

17.86
En samlad politik för arbetskraftsmigration
Seko, Handelsanställdas förbund
I dagens internationellt sammanflätade ekonomi är migration av arbetskraft ett naturligt 
inslag och både Sverige och resten av världen tjänar på öppna ekonomier och arbetsmark-
nader. Därför är det nödvändigt att facket tar strid mot de krafter som av ideologiska eller 
kortsiktiga vinstintressen vill ställa arbetstagare mot varandra och/eller använda utländsk 
arbetskraft för att dumpa löne- och arbetsvillkor på svensk arbetsmarknad. En arbetare är 
en arbetare oavsett vem det är och var hen kommer ifrån, och LO ska alltid stå på arbetarnas  
sida. 

Därför ska LO driva politiska frågor som stärker solidariteten mellan arbetare och där-
med vår gemensamma styrka. Yttre faktorer ska inte dela oss utan våra krav för arbetares 
rättigheter ska gälla alla. Det är viktigt att detta genomsyrar såväl organiseringsarbete som 
kommunikation och politisk påverkan. Fackföreningsrörelsen ska vara en motkraft till de 
som, medvetet eller omedvetet, bidrar till ett samhällsklimat där grupper ställs mot varandra. 

Grundprincipen ska vara att de som kommer till Sverige från andra länder för att ar-
beta ska ges samma lön och arbetsvillkor som de som är födda i Sverige. Så ser dock inte 
verkligheten ut för många arbetskraftsmigranter. De senaste åren har vi sett alltför många 
exempel på hur arbetstagare tvingas arbeta under fruktansvärda arbetsförhållanden, bland 
annat i några av de branscher som undertecknande förbund organiserar. Nagelteknologer i 
skönhetsbranschen och anläggare inom vägbranschen är några av dem. Men problemen med 
utnyttjande är utbredda och rör i stort sett alla förbund. 

Orsaken till detta är dagens regelverk som på flera centrala punkter är felkonstruerat. 
Det vältrar över alla risker på den enskilde arbetstagaren, vilket arbetsgivare inte är sena att 
utnyttja. När arbetstagare anländer till Sverige finns det inga garantier att villkoren som 
arbetsgivaren angav när hen erbjöd ett arbete faktiskt infrias. Det beror på att anställnings-
erbjudandet som ligger till grund för arbetstillståndet inte är juridiskt bindande. Det står ar-
betsgivaren fritt att betala ut lägre lön och ge sämre villkor än det som angavs i erbjudandet 
som arbetskraftsinvandraren tackade ja till. Den som får ta smällen är arbetstagaren, som 
utöver att få sämre villkor än utlovat dessutom riskerar att förlora både arbets- och uppe-
hållstillstånd. Arbetsgivaren går däremot fri från ansvar.

Detta måste ändras så att balans mellan arbetstagare och arbetsgivare upprättas och ut-
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nyttjande förebyggs. Det är helt nödvändigt för att arbetskraftsmigranter både ska våga or-
ganisera sig och larma om missförhållanden på arbetsplatserna. Därför är det prioriterat att 
1. Anställningserbjudandet som ligger till grund för arbetstillståndet blir juridiskt bindande. 

Det arbetsgivaren anger till myndigheter och individ ska vara det som sedan gäller.
2. Införa sanktioner mot arbetsgivare som inte uppfyller de villkor som legat till grund för 

arbetstillståndet. Om arbetsgivaren missbrukar systemet ska denne straffas, inte arbets-
tagaren som blir utnyttjad. Förslag på sanktioner är böter, näringsförbud och om utnytt-
jandet är omfattande eller återkommande, fängelse.

3. Stärka arbetskraftsmigranternas ställning på svensk arbetsmarknad. Blotta vetskapen 
om att konsekvensen av att uppmärksamma ett pågående utnyttjande kan bli att arbets-
tagaren tvingas lämna Sverige, gör det svårt för många att våga hävda sina rättigheter 
på arbetsmarknaden. För att stävja fusk och missbruk av arbetskraftsmigranter måste 
deras ställning på arbetsmarknaden stärkas, så att konsekvensen av att uppmärksamma 
utnyttjande inte innebär utvisning för den enskilde. Hur detta ska göras bör LO utreda 
under kommande kongressperiod. 

4. Beviljande av arbetstillstånd ska baseras på att det faktiskt råder brist på arbetskraft med 
rätt kompetenser inom det aktuella yrket. Detta för att sätta stopp för arbetsgivare som 
bara försöker tillskansa sig låga arbetskraftskostnader. Därför behövs en myndighetsba-
serad arbetsmarknadsprövning som avgör var det saknas arbetskraft med rätt yrkeskom-
petens, och därmed var det kan bli aktuellt att ta in arbetskraftsmigranter. 

Det här är punkter som LO sedan tidigare har drivit. Men under de senaste åren upplever vi 
att LOs linje blivit alltför otydlig. Det är inte helt förvånande eftersom arbetskraftsmigra-
tion är ett svårt och känsligt område som dessutom varit hett omdebatterat. För att vi ska 
få kraft i frågorna behöver vi dock sätta ned foten kring en tydligare gemensam linje. 

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO alltid ska stå på arbetstagarens sida, oavsett var hen kommer ifrån,
att LO ska verka för att arbetskraftsmigranter både ska våga organisera sig och larma om 

missförhållanden på arbetsplatserna,
att LO ska verka för att anställningserbjudandet som ligger till grund för arbetstillståndet 

görs till ett juridiskt bindande anställningsavtal,
att LO ska verka för att sanktioner införs mot arbetsgivare som inte uppfyller de villkor som 

legat till grund för arbetstillståndet,
att LO under kommande kongressperiod ska utreda hur arbetskraftsmigranters ställning på 

svensk arbetsmarknad ska stärkas samt
att LO ska verka för att myndighetsbaserad arbetsmarknadsprövning med utgångspunkt i 

behovet av arbetskraft styr arbetskraftsmigrationen.
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Utlåtande motionerna 17.85 och 17.86

17.85

att arbetsmarknadsprövning ska återinföras och facket ska vara med och bedöma arbetsgivarens seriositet.

17.86

att LO alltid ska stå på arbetstagarens sida, oavsett var hen kommer ifrån,

att LO ska verka för att arbetskraftsmigranter både ska våga organisera sig och larma om missförhållanden 

på arbetsplatserna,

att LO ska verka för att anställningserbjudandet som ligger till grund för arbetstillståndet görs till ett juridiskt 

bindande anställningsavtal,

att LO ska verka för att sanktioner införs mot arbetsgivare som inte uppfyller de villkor som legat till grund för 

arbetstillståndet,

att LO under kommande kongressperiod ska utreda hur arbetskraftsmigranters ställning på svensk arbets-

marknad ska stärkas samt

att LO ska verka för att myndighetsbaserad arbetsmarknadsprövning med utgångspunkt i behovet av arbets-

kraft styr arbetskraftsmigrationen.

I motion 17.85 efterlyser motionären väsentliga skärpningar i Sveriges internationellt sett mycket liberala 

regler för arbetskraftsinvandring. Motionären vill att kongressen ställer sig bakom krav på återinförd arbets-

marknadsprövning – att en myndighet ges i uppdrag att bedöma det eventuella behovet av utländsk arbets-

kraft i ett yrke – samt att facket ska vara med och bedöma arbetsgivarens seriositet, det vill säga så som 

systemet såg ut före 2008.

Även i motion 17.86 yrkar motionärerna på att arbetskraftsmigrationen ska styras av en myndighetsbase-

rad arbetsmarknadsprövning med utgångspunkt i Sveriges behov av arbetskraft. Motionärerna yrkar också 

på att LO alltid ska stå på arbetstagarens sida, oavsett varifrån arbetstagaren kommer, att LO ska verka för 

att arbetskraftsmigranter ska våga både organisera sig och larma om missförhållanden på arbetsplatserna, 

samt att LO ska verka för att anställningserbjudandet som ligger till grund för arbetstillståndet görs till ett 

juridiskt bindande anställningsavtal. I motionen yrkas vidare på att LO ska verka för sanktioner mot arbetsgi-

vare som inte uppfyller de villkor som legat till grund för arbetstillståndet, och att LO under kommande kon-

gressperiod ska utreda hur arbetskraftsmigranters ställning på svenskarbetsmarknad ska stärkas.

LOs styrelse delar till fullo motionärernas syn att LO alltid ska stå på arbetstagarens sida, oavsett vari-

från hen kommer, och konstaterar att allas lika värde och rätt är en grundläggande princip som återfinns i 

LOs stadgar. Via Fackligt centrum för papperslösa verkar LO och flera av medlemsförbunden för att arbets-

kraftsmigranter ska våga både organisera sig och larma om missförhållanden på arbetsplatserna. Arbetet 

med att rekrytera medlemmar och hantera missförhållanden på arbetsplatser åligger dock – även när det gäl-

ler migrantarbetare – primärt respektive förbund. 

LO arbetar på flera sätt för att förbättra arbetskraftsinvandrares villkor och förändra reglerna för arbets-

kraftsinvandring, bland annat inom ramen för den statliga Utredningen om arbetskraftsinvandring (Ju 

2020:05), men även genom övrigt påverkansarbete. Det fortlöpande arbetet med att kartlägga och förbättra 

villkoren för arbetskraftsmigranter, stärka deras ställning på arbetsmarknaden och förhindra arbetskraftsex-

ploatering bedrivs i flera förbundsgrupper, som samordnas av LOs kansli. Att anställningserbjudandet som 
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ligger till grund för arbetstillståndet bör omvandlas till ett juridiskt bindande anställningsavtal, att återinföra 

arbetsmarknadsprövningen och att större hänsyn ska tas till de fackliga yttrandena är tre viktiga krav, som 

LO sedan ett antal år driver kontinuerligt. Det gäller även krav på sanktioner mot arbetsgivare som inte upp-

fyller de villkor som legat till grund för arbetstillståndet, och krav på en bredare och noggrannare kontroll 

av arbetsgivarna från Migrationsverkets sida. LO har framfört, och fortsätter att lyfta fram, samtliga dessa 

krav i såväl remissvar (till exempel på SOU 2020:54 En långsiktigt hållbar migrationspolitik och SOU 2021:5 

Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring) som i dialog med berörda departement och myndigheter. 

Påverkansarbetet bedrivs också kontinuerligt i partsgemensamma sammanhang och med berörda arbetsgi-

varorganisationer.

Beträffande kravet i motion 17.85, att berört förbund ska vara med och bedöma arbetsgivarens seriositet 

konstaterar LO att det fackliga yttrandet till Migrationsverket inklusive en bedömning av arbetsgivarens seri-

ositet finns kvar i dagens tillståndssystem, även om det inte handlar om något fackligt veto (vilket LO heller 

aldrig haft eller önskat ha). Däremot tas bara begränsad – om ens någon – hänsyn till dessa fackliga yttran-

den när arbetstillstånd beviljas, något LO återkommande påtalar och kräver ändring på.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att  anse motionerna 17.85, 17.86 besvarade.
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www.lo.se
isbn 978-91-566-3518-2

Trygghet för vanligt folk
– det är temat på LOs 29e ordinarie kongress.

Utan medlemmarna i LO-förbunden stannar det svenska  
samhället. Det är vårt arbete som, varje dag, dygnet runt får  
Sverige att fungera. Vi bär upp samhället. Vi är samhället.

Tillsammans har vi skapat en svensk modell att vara stolta över.  
Men den svenska modellen är utmanad av allt fler osäkra  
anställningar, nedskärningar och minskad trygghet.  
Nu måste utvecklingen vända.

Trygghet för LO-förbundens medlemmar innebär fasta jobb med  
bra löner och bra arbetsvillkor. Men det räcker inte. Tryggheten  
måste också säkras genom bra och tillgängliga bostäder, genom  
en utbyggd välfärd och genom kollektivtrafik som fungerar. För alla.

LO vill vara med och forma framtidens arbetsmarknad och framtidens  
samhälle. I de 339 motionerna till kongressen behandlas en mängd frågor  
som berör miljoner löntagare i Sverige. Det genomgående temat är att  
jämlikheten måste öka. På jobbet, i välfärden och i hemmet.

Så skapar vi trygghet för vanligt folk.
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