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12. Vår ekonomi
12.1 Avgiftskommitténs rapport
Avgiftskommitténs sammansättning och uppdrag
Inför kongressen 2016 har LOs avgiftskommitté haft till uppgift att utvärdera frågan om för-
bundens avgift till LO under den kommande kongressperioden. Avgiftskommittén har i sitt ar-
bete även beaktat de kongressmotioner som inkommit och som påverkar kommitténs uppdrag.

Under kongressperioden har LOs finanskommitté haft i uppdrag att årligen göra en be-
dömning av utvecklingen av den genomsnittliga förbundsavgiften och årligen redovisa ett 
förslag på LO-avgiftens storlek till LOs representantskap.

Kommittén har bestått av:
 – Kjell Ahlberg, ordförande, LO
 – Ulf Andersson , IF Metall
 – Leif Hjelm, Byggnads
 – Lars Randerz, Kommunal
 – Jari Visshed, Fastighets
 – Lennart Borgkvist, Målarna
 – Robert Eriksson, GS
 – Henry Heiniö, Pappers
 – Tommy Tillgren, Handels
 – Lars Petersson, Seko
 – Tommy Wreeth, Transport

Ekonomiskt läge
LOs ekonomi har under den gångna kongressperioden varit förhållandevis stabil. Det fack-
liga resultatet har påverkats av kongressen 2012 och valen 2014. Förbundens medlemmar har 
minskat i antal vilket har påverkat förbundens avgifter till LO. Detta har, i viss mån, kom-
penserats av den förändring i förbundens avgift till LO som kongressen beslutade om 2008. 
Detta år genomförde LO ett besparingsprogram som minskade kostnaderna 2009 och på-
verkade det fackliga resultatet positivt.

Under 2015 genomfördes en större omorganisation av LOs bolagsstruktur för att effekti-
visera kapitalförvaltningen. Detta innebar att all kapitalförvaltning numera bedrivs genom 
LOs helägda dotterbolag, Bantorget Förvaltning AB. Alla kommentarer om kapitalförvalt-
ningen beskriver därmed verksamheten i dotterbolagen.

Aktiemarknaden har präglats av en konstant uppgång under kongressperioden med 
undantag för hösten 2015 då oron för situationen i Kina påverkade avkastningen negativt. 
Räntorna har, under hela kongressperioden, legat på extremt låga nivåer. Avkastningen på 
de finansiella placeringarna under perioden var cirka 10 procent per år.

Kapitalförvaltningens långsiktiga fokus är, och har varit, att skapa direktavkastning för 
att finansiera den fackliga verksamheten. Ett led i detta, har under kongressperioden varit att 
utöka fastighetsportföljen. Fastighetsförvaltningens resultat för 2014 var 55 miljoner kronor.
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Tabell 1 beskriver enbart de kansliberoende nettokostnaderna och kan inte jämföras med 
LOs resultat i årsberättelserna eftersom utgångspunkten är att inkomster från medlemsavgif-
terna ska motsvara verksamhetskostnaderna. Siffrorna för 2015 och 2016 är budgeterat belopp.

Tabell 1 Verksamhetsresultat (mkr)

 År  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016*

Medlems-
avgifter  275 267 263 259 258 244 229 225 231 230 241 250 255 257 262

Verksamhets-
kostnader  365 354 340 324 349 305 333 264 295 310 349 340 329 310 − 345

Resultat
  − 90 − 86 − 77 − 65 − 97 − 61 − 104 − 39 − 64 − 57 − 82 − 67 − 46 − 53 − 84

* Budgeterat

Medlemsavgifterna har inte, sedan 1999, täckt kostnaderna för den fackliga verksamhe-
ten. Vilket innebär att resultatet av kapitalförvaltningen årligen finansierat underskottet. 
Det finansiella resultatet i LO har sedan 2002, i genomsnitt varit 74 miljoner kronor per år.

LOs egna kapital
Kongressen 2008 beslutade att LOs bundna egna kapital ska motsvara det belopp som fanns i 
räkenskaperna vid utgången av 1999 och värdesäkras genom att det, genomsnittligt över kon-
gressperioden, ska finnas tillgångar vars marknadsvärde minst är lika stort som det bundna 
egna kapitalet ökat med konsumentprisindex från basår 2000. Det ursprungliga syftet med 
värdesäkringen var att LOs styrelse skulle kunna ta kapitalavkastningen i anspråk enligt en 
särskild beslutsordning utan att äventyra LOs kapitalbas. Detta framgår av avgiftskommit-
téns rapport vid Kongressen 2000.

Det egna kapitalet ska betraktas som en fond att användas vid konflikt i enlighet med 
LOs stadgar och ska också kunna tas i anspråk av LOs styrelse för särskilda ändamål av stor 
vikt för LOs medlemmar.

LOs finansiella ställning bör vara så pass god att det finns stora säkerhetsmarginaler. 
Det innebär att LO ska kunna hantera oförutsedda händelser, så som politiska beslut, stora 
minskningar av LO-förbundens medlemstal och stora fall på kapitalmarknaderna. Dessutom 
är det viktigt att det finns ekonomiska möjligheter till strategiskt viktiga insatser som till 
exempel opinionsbildning och eventuella förändringar av verksamheten.

Förutom ovan nämnda finansiella förpliktelser kan LO också komma att utbetala kon-
fliktersättning. I enlighet med LOs stadgar § 18 mom 1–2 har anslutna förbund rätt att hos 
LOs styrelse begära konfliktersättning i de fall förbundet begärt och fått konflikttillstånd. 
Samma rätt att begära konfliktersättning gäller vid lockout, där lockouten föranletts av en 
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stridsåtgärd som godkänts av LOs styrelse. Enligt § 19 mom 1–2 kan LO också komma att 
utbetala konfliktbidrag på upp till 20 procent av utbetald konfliktersättning vid strejk eller 
lockout i samband med förbundsgemensamma förhandlingar.

Sannolikheten att LO ska betala ut konfliktersättning i stor omfattning är låg. Vid en 
analys av LOs medlemsförbund framgår att så gott som samtliga 14 förbund själva har en 
mycket god finansiell ställning och därmed på egen hand kan hantera eventuella konflikter. 
Det finns dock förbund som kan komma i den situationen att de behöver ansöka om stöd 
från LO. Det gäller främst några av de till medlemsantalet mindre förbunden, vilket också 
per automatik begränsar utbetalningarnas storlek.

Nedan redovisas det genomsnittliga marknadsvärdet av LOs tillgångar i relation till det 
bundna egna kapitalet i miljoner kronor.

Marknadsvärdet är beräknat som koncernens egna kapital justerat för övervärden med 
hänsyn taget till minoritetsandelar och latent skatt.

Tabell 2 Justerat eget kapital

År 2014 2013 2012 2011 2010

Eget kapital (tkr) 2 433 826 2 353 546 2 364 197 2 372 037 3 136 307

Övervärde fastighet 1 247 018 1 084 705 905 150 859 533 786 486

avgår minoritet − 413 821 − 352 666 − 273 145 − 262 449 − 248 841

Övervärde intressebolag 261 710 260 148 263 882 292 868 293 826

Övervärde korta placeringar 357 904 272 581 110 817 186 229 − 5 664

Summa övervärde före skatt 1 452 811 1 264 767 1 006 704 1 076 181 825 807

Skatt 22 % − 319 618 − 278 249 − 221 475 − 236 760 − 181 678

Justerat Eget Kapital exkl skatt 3 567 019 3 340 065 3 149 426 3 211 459 3 780 436

Det värdesäkrade egna kapitalet för 2014 uppgick till 1 447 miljoner kronor att jämföra 
med de genomsnittliga tillgångarna på 3 317 miljoner kronor. Detta innebär att kongressens 
krav på eget kapital är tillgodosett.
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LO-avgiftens utveckling

Tabell 3 Medlemsintäkter (mkr)

År 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016*

Utfall 280 275 267 264 259 255 244 229 225 231 234 241 250 255 257 262

* Budgeterat

Medlemsintäkterna har i nominella tal minskat från 2001 till 2009, huvudsakligen på 
grund av minskat antal medlemmar i förbunden. Detta framgår av tabell 1 som redovisar 
LO-avgiftens utveckling. LO-kongressen 2008 beslutade att förbundens avgift till LO skulle 
ha följsamhet med förbundens medlemsavgifter vilket resulterat i en förbättrad ekonomisk 
situation för LO, trots vikande medlemstal.

Fram till 1990 beslutades avgiftens storlek per medlem årligen för att 1991 fastställas till 
13,80 kronor per medlem och månad. Denna nivå gällde fram till 2009.

Nedan redovisas avgiften per medlem och månad både nominellt och i reala termer med 
basår 1980. Noteras bör, att trots höjningar av avgiften i början av 1980-talet, minskade det 
reala värdet på grund av inflationen. Det reala värdet har beräknats utifrån konsumentpris-
index (KPI). En stor del av LOs verksamhetskostnader är personalkostnader där löneutveck-
lingen inte alltid överensstämmer med KPI.

Figur 1 LO-avgiftens storlek i kronor per medlem 1980–2016

 Nominell avgift    Real avgift

1980
1982

1984
1986

1988
1990

1992
1994

1996
1998

2000
2002

2004
2006

2008
2010

2012
2014

2016
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20



M O T I O N E R  O C H  U T L Å T A N D E N  8 P U N K T  1 2 .  V Å R  E K O N O M I

1991 låstes förbundens avgift till LO till 13,80 kronor per medlem och månad vilket visas 
i nedanstående graf. Minskat medlemsantal hos förbunden och en avgift som realt mins-
kade i värde varje år ansträngde LOs ekonomi och därmed möjligheten till fackliga initiativ.

Figur 2 LO-avgiftens storlek i kronor per medlem 1992–2016
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Kongressen 2008 beslutade att höja avgiften för 2009 till 14,00 kronor per medlem och 
månad samt att avgiften till LO därefter, skulle ha följsamhet med förbundens avgiftsut-
veckling. Detta har inneburit att värdet av avgiften inte har urholkats av inflationen som i 
och för sig har varit blygsam de senaste åren.

Figur 3 LO-avgiftens storlek i kronor per medlem 2008–2016
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Medlemsutvecklingen

Figur 4 Medlemsutvecklingen (aktiva medlemmar)
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Medlemsantalet har fram till 2014 fortsatt att minska, vilket till stor del kan förklaras 
med strukturförändringar på arbetsmarknaden och att yngre generationer har lägre anslut-
ning än äldre. Under 2007 minskade medlemsantalet med 120 000 aktiva medlemmar. Det är 
den största minskningen under perioden efter 1990. De förändringar i avgifterna till arbets-
löshetsförsäkringen som infördes 2007 påverkade även medlemsutvecklingen för 2008. Från 
och med 2009 har antalet medlemmar minskat i en lägre takt för att öka marginellt 2015.

Avgiftssystem
Nuvarande avgiftssystem består av tre avgiftsklasser, där förbunden har hänförts till de olika 
klasserna beroende på det relativa löneläget mellan förbunden med kompensation för del-
tidsarbete. Avgiften i klass 1 är 5 procent högre än avgiften i klass 2 och i klass 3 är avgiften 
5 procent lägre än i klass 2.

LOs avgiftskommitté har diskuterat frågan om indelning i avgiftsklasser och funnit att 
det inte finns skäl att ändra på indelningen för den kommande kongressperioden då varken 
förbundsstruktur eller det relativa löneläget förändrats men att kommande avgiftskommitté 
får i uppdrag att under kongressperioden utreda frågan.
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Tabell 3 Indelning av förbunden i avgiftsklasser

Klass 1 (+ 5 procent) Klass 2 Klass 3 (− 5 procent)

Byggnads GS Fastighets

Elektrikerna Livs Handels

Pappers IF Metall Hotell- och restaurang

Målarna Seko Kommunal

 Transport Musikerna

Sammanfattning och förslag
Underskottet i den fackliga verksamheten förväntas kvarstå under den kommande kon-
gressperioden. Tidigare avgiftskommittéer har haft som utgångspunkt att verksamhets-
kostnaderna ska bestridas med medlemsavgifter men tvingats konstatera att detta inte va-
rit möjligt att kombinera med ambitionerna i den fackliga verksamheten. Förlusten i den 
fackliga verksamheten kan långsiktigt lösas med ett större antal medlemmar eller genom 
att verksamheten inom LO anpassas till en nivå som bättre överensstämmer med storleken 
på medlemsavgifterna.

Det är viktigt att LOs samtliga resurser används på ett effektivt sätt, det avser även de 
finansiella resurserna. Avgiftskommittén föreslår därför att den långsiktiga målsättningen 
för LOs ekonomi bör vara en ekonomi i balans, beräknat på resultatet efter kapitalavkast-
ning, bokslutsdispositioner och skatt, samtidigt som man värdesäkrar det egna kapitalet.

Utifrån beräkningar av den framtida avkastningen på fastigheter och värdepapper, gör 
avgiftskommittén bedömningen att LO under nästkommande kongressperiod, utan en höj-
ning av den centrala LO-avgiften, säkrar nuvarande nivå på finansieringen av den fackliga 
verksamheten samtidigt som LOs egna kapital per 2014 värdesäkras. Det finns dessutom 
marginal i beräkningarna som ger utrymme till särskilda insatser samtidigt som LOs eko-
nomi uppfyller kravet på att långsiktigt ha en ekonomi i balans.

I koncernen finns ett ansamlat eget kapital som överstiger det krav på eget kapital i LO 
som tidigare kongress fattat beslut om. Avgiftskommittén anser att även koncernens egna 
kapital ska tas i beaktande vid kommade krav på LOs egna kapital.

För kongressen 2016 har ett antal motioner inkommit som berör LOs framtida fackliga 
verksamhet, organisation och finansiering. I första hand är det en motion från IF Metall och 
Kommunal som varit föremål för diskussion.

Motionärerna föreslår:
att LOs medlemsavgift enligt § 13 i nuvarande stadgar från och med 2017 maximalt får uppgå 

till 17,84 kronor per aktiv medlem och månad i avgiftsklass 2 samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att utreda den långsiktiga nivån på LO-koncernens egna kapi-

tal.



Den försiktigt positiva trenden i förbundens medlemsutveckling innebär att intäkterna 
till LO inte minskar i samma takt som tidigare, samtidigt som LOs och LO koncernens 
finansiella status gör det möjligt att begränsa avgiften till förbunden på nuvarande nivå. 
Avgiftskommittén ställer sig därför positiv till motionen.

Det finns dessutom motioner med förslag på att utreda LOs framtida roll. Avgiftskommittén 
anser att det är rimligt att utredningen genomförs och att detta kan ske inom ramen för 
nuvarande nivå på den centrala LO-avgiften.

Medlemsavgiftens konstruktion med följsamhet mellan förbundens och LOs avgiftsut-
veckling har tillämpats sedan verksamhetsåret 2009. LOs finanskommitté har årligen re-
dovisat förslag till LOs representantskap, om förbundens avgift till LO. Detta har visat sig 
vara ett robust system som delvis löst problematiken med den negativa reala utvecklingen. 
Avgiftskommittén anser att nuvarande hantering med följsamhet är positivt och att den bör 
fortsätta under kongressperioden huvudsakligen för att bedöma om förbundens resurser per 
medlem minskar, dock med den begränsningen att LO-avgiften under kongressperioden 
maximeras till 2016 års nivå.

LOs avgiftskommitté föreslår:
att kongressen fastställer att principen om följsamhet mellan resursutvecklingen på förbun-

den och resursutvecklingen på LO och att LOs finanskommitté får i uppdrag att årligen 
göra en bedömning av utvecklingen av den genomsnittliga förbundsavgiften och årli-
gen redovisa ett förslag på LO-avgiftens storlek till LOs representantskap, fortgår under 
kongressperioden,

att LOs representantskap får fullmakt att årligen pröva frågan om LO-avgiftens storlek men 
med beaktande av,

att nuvarande avgift i Klass 2 maximeras till 17,84 kronor per aktiv medlem och månad un-
der kongressperioden,

att uppdra till LOs styrelse att utreda den långsiktiga nivån på LO-koncernens egna kapital 
samt

att uppdra till LOs styrelse att utreda förbundens indelning i avgiftsklasser.
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Utlåtande

Avgiftskommittén beskriver utvecklingen av LOs ekonomi. Av rapporten framgår att konstruktionen av för-

bundens avgift till LO har kompenserat den reala förändringen under kongressperioden. Det framgår också 

att det positiva resultatet av förmögenhetsförvaltningen ökat LOs förmögenhet. Medlemsantalet i förbunden 

har minskat under kongressperioden men utvecklingen det senaste året är positiv. Kostnaderna för den fack-

liga verksamheten speglar styrelsens ambitionsnivå och behovet av facklig verksamhet, i tider av politisk 

osäkerhet, är stort.

Vid LOs kongress 2012 fattades beslut om att kapitalet kan tas i anspråk för att finansiera investeringar 

och facklig verksamhet, när det bundna egna kapitalet värdesäkrats. Styrelsen gör bedömningen att kostna-

derna för den fackliga verksamheten delvis måste täckas med avkastningen från kapitalet, även under nästa 

kongressperiod och att en utvärdering bör göras avseende nivån på det bundna egna kapitalet.

LOs styrelse har tidigare besvarat motioner som berör förbundens avgift till LO. I motionsvaret föreslås 

att de frågor som avgiftskommittén lyfter läggs in i en övergripande utredning om LOs verksamhet och 

finansiering.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att godkänna avgiftskommitténs rapport samt

att föreslå kongressen att besluta enligt avgiftskommitténs förslag med tillägget

att förbundens avgift till LO maximeras till 17.84 kronor per medlem och månad i avgiftsklass 2, för verk-

samhetsåret 2017

att LOs representantskap får i uppdrag att utifrån utredningen pröva förbundens avgift till LO för reste-

rande del av kongressperioden.
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12.2 LO-bank

Motion 12.1

12.1
Bankverksamhet
Industrifacket Metall avd 13 Bergslagen
Vi har märkt av ett vikande intresse från Swedbank att samarbeta med IF Metalls medlemmar.

Medlemmar och förtroendevalda inom förbundet föreslår att LO öppnar bankverksam-
het för att se till medlemmarnas intresse, inte storfinansens, vilket tycks vara dagens agenda.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att LO öppnar bankverksamhet.

Utlåtande motion 12.1

12.1

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att LO öppnar bankverksamhet.

Motionären tar upp behovet av konkurrenskraftiga banktjänster för löntagarna som tillvaratar löntagarnas 

intresse och behov av service. Ett sätt att uppnå detta är att skapa en fackföreningsägd bank.

Frågan om att inrätta en LO- eller arbetarägd bank har behandlats på flera LO-kongresser, senast vid kon-

gressen 2012.

Vid LOs Demokratikongress 2000 fick styrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att tillfreds-

ställa kraven på någon form av LO-Bank. LOs styrelse tillsatte därför en arbetsgrupp som försökt förtydliga 

hur LO ska kunna medverka till ökad medlemsnytta och välfärd för sina medlemmar inom bankområdet. 

Arbetsgruppen bearbetade totalt sex olika alternativ för hur LO skulle kunna lösa LO-medlemmarnas behov 

av banktjänster. Ett av alternativen var att stifta en ny bank på egen hand. Utredningen redovisade inför 

LO-kongressen 2004 en analys utifrån kraven på formell struktur, kapital, kompetens och organisation, dist-

ributionskanaler samt produkt- och tjänsteutbud.

Arbetsgruppen föreslog för LO-kongressen att förkasta alternativet om att stifta en egen bank med moti-

veringen att en sådan etablering binder huvuddelen av LOs och förbundens kapital och att det måste tillska-

pas en omfattande administrativ organisation. En banketablering är också förknippat med hög ekonomisk 

risk och kommer inte på flera år att kunna bära sina egna kostnader. Frågan om ekonomisk risk och behovet 

av kapital har ytterligare accentuerats i och med det rådande ränteläget och de senaste årens finansiella 

kriser.

LO-kongressen 2004 beslutade att följa utredningens förslag.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att avslå motion 12.1.
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12.3 Ersättningsregler/medlemsförmåner

Motionerna 12.2–12.6

12.2
Gemensam tilläggsförsäkring till a-kasseersättningen
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
Med en ny arbetsmarknad där anställningen i ett företag blir allt mer osäker, tillfällig eller 
kortvarig ställs nya krav och uppgifter på facken. Ska anslutningsgraden kunna hållas hög 
måste arbetstagarna både känna att facken hjälper individen och ger trygghet. Det innebär 
till exempel att förbunden har praktiska och tydliga gränser mellan vem som organiserar 
vem och var men också att det är lätt att byta förbund om man bytt jobb. Det borde också 
vara så att fackförbunden skapar mesta möjliga likheter i väsentliga frågor för medlemmar-
nas trygghet för att tillsammans kunna hålla organisationsgraden så hög som möjligt. En av 
flera sådana frågor är den tilläggsförsäkring till a-kasseersättning som några men inte alla 
förbund har.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO tillsammans med alla medlemsförbund till nästa kongress utreder möjligheten att 

skapa en gemensam tilläggsförsäkring till a-kasseersättningen samt
att LO på nästa kongress lägger fram ett förslag om tilläggsförsäkring baserad på de gemen-

samma överläggningarna med de 14 förbunden inom LO.
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Utlåtande motion 12.2

12.2

att LO tillsammans med alla medlemsförbund till nästa kongress utreder möjligheten att skapa en gemen-

sam tilläggsförsäkring till a-kasseersättningen samt

att LO på nästa kongress lägger fram ett förslag om tilläggsförsäkring baserad på de gemensamma över-

läggningarna med de 14 förbunden inom LO.

Motionären vill att LO under kommande kongressperiod utreder möjligheten att skapa en för LO-förbunden 

gemensam tilläggsförsäkring till arbetslöshetsförsäkringen samt att ett förslag om en sådan försäkring pre-

senteras på LOs nästa kongress (år 2020). Sedan 2007 finns ett ramavtal mellan LO och Folksam om kom-

pletterande inkomstförsäkring för LO-förbunden. Från starten anslöt sig Byggnads, Elektrikerna, Handels, 

Kommunal, Livs, Målarna, Seko, och Transport. På grund av snabbt ökande arbetslöshet till följd av finans-

krisen 2009–2010 och därmed kraftigt höjda försäkringspremier, blev Byggnads och Målarna tvungna att 

säga upp sina inkomstförsäkringar. Därefter har GS-facket startat en inkomstförsäkring.

Det innebär att Elektrikerna, GS-facket, Handels, Kommunal, Livs, Seko och Transport, det vill säga sju av 

LOs förbund, erbjuder inkomstförsäkringar.

Varje förbund inom LO beslutar alltså själv om anslutning till inkomstförsäkringen enligt ramavtalet mel-

lan LO och Folksam. Det viktigaste skälet till att alla LO-förbund inte har anslutit sig beror på höga arbetslös-

hetsrisker och att premierna till medlemsfinansierad inkomstförsäkring därmed också riskerar att bli höga. 

Dessutom visar inkomstförsäkringens villkor att det är svårt att skapa en rimligt bra försäkring om utgångs-

punkten ska vara att de som har störst behov av försäkringen själva ska finansiera den. Villkoren är sämre 

än vad som är möjligt med en statlig finansiering. Detta trots att arbetslöshetsförsäkringens villkor också 

har försämrats kraftigt sedan 2007. Det har lett till att allt färre arbetslösa har rätt till inkomstrelaterad 

a-kasseersättning vid arbetslöshet. Det innebär också att allt färre kan eller skulle kunna få kompletterande 

ersättning från en inkomstförsäkring.

Vägen till att de allra flesta löntagare ska omfattas av ekonomiskt skydd vid arbetslöshet går främst 

genom förändrade kvalificeringsvillkor och förändrade regler för deltidsarbetslösa i arbetslöshetsförsäk-

ringen. Ett viktigt steg för att återupprätta inkomstbortfallsprincipen i arbetslöshetsförsäkringen togs vidare 

den 7 september 2015. Då höjdes nivån på vilka inkomster som är försäkrade de första 100 ersättnings-

dagarna till 25 000 kronor per månad. LO behöver vara pådrivande för fler takhöjningar, men också för att 

ersättningsnivån ska vara 80 procent av tidigare lön under hela arbetslöshetsperioden (se motionsutlåtan-

den i avsnitt 17.3.1, Arbetslöshetsförsäkringen).

I dagsläget är det inte en förändrad inkomstförsäkring som är det centrala för att LOs medlemmar ska få 

gott ekonomiskt skydd vid arbetslöshet. Det centrala är istället att påverka politiken för att få till stånd för-

bättringar av arbetslöshetsförsäkringen.  

 LOs styrelse ser det som viktigt att bevaka utvecklingen och statistiken för de LO medlemmar som upp-

fyller kravet för rätt till ersättning ur den statliga arbetslöshetsförsäkringen. Skulle behov och intresse fin-

nas av en ny kompletterande inkomstförsäkring där alla förbund vill ansluta sig, anser LOs styrelse att det 

inte finns anledning att vänta till nästa kongress med att utreda och skapa denna försäkring.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att anse motion 12.2 besvarad.
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12.3
Tillägg i hemförsäkringen
Handelsanställdas förbund avd 4 Kristianstad
Kvinnor är den grupp som är mest utsatt för våld i hemmet. Denna grupp drabbas allra 
hårdast när det visar sig att hemförsäkringen inte gäller vid våld i hemmet av nära anhörig.

Det är ett litet undantag i hemförsäkringen som i slutändan får förödande konsekvenser.
”Sker misshandeln av en närstående som dessutom är skriven på samma adress som offret 

så blir det nästan omöjligt att få ut någon ersättning från försäkringen.”

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska få till stånd en förändring i försäkringsavtalet i våra hemförsäkringar gällande 

överfall/misshandel så att försäkringarna gäller även om offret är skrivet på samma adress 
som gärningsmannen/-kvinnan.

Utlåtande motion 12.3

12.3

att LO ska få till stånd en förändring i försäkringsavtalet i våra hemförsäkringar gällande överfall/misshan-

del så att försäkringarna gäller även om offret är skrivet på samma adress som gärningsmannen/-kvin-

nan.

Motionären tar upp rätten till ersättning vid våld i hemmet av nära anhörig.

I dag får offret inte ersättning om förövaren är en nära anhörig skriven på samma adress. 

Folksam, LO och förbunden träffas två gånger per år och denna fråga, om rätt till ersättning vid våld i 

hemmet, har varit uppe för diskussion vid ett par av dessa möten. Problemet är hur det ska säkerställas att 

det är offret som verkligen får ersättningen. Det är stor risk att det är förövaren som lägger beslag på ersätt-

ningen för kränkningen som gjorts.

LOs styrelse ser det som en viktig fråga, att offret vid våld i hemmet av nära anhörig får ersättningen och 

att Folksam och LO säkerställer hur detta ska göras.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att bifalla motion 12.3.



M O T I O N E R  O C H  U T L Å T A N D E N  17 P U N K T  1 2 .  V Å R  E K O N O M I

12.4
En barnförsäkring som alla har råd med
Handelsanställdas förbund avd 17 Karlstad
I dag finns inte ett billigare alternativ till barnförsäkring. Förut fanns det genom Folksam ett 
billigare alternativ för föräldrar som inte hade råd att teckna försäkring för sina barn. Men 
av olika skäl så har Folksam tagit bort den billiga försäkringen för att kunna konkurrera med 
de övriga aktörerna. Resultatet blev att man har en väldigt bra barnförsäkring men till en 
mycket högre premie, som i sin tur leder till att ensamstående föräldrar med dålig ekonomi 
inte har råd att ha någon försäkring alls. Deras barn står helt utan skydd.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO tillsammans med Folksam jobbar fram ett billigare alternativ till barnförsäkring,
att LO tillsammans med Folksam tar fram en barnförsäkring som bygger på solidaritet samt
att premien ska vara procentuellt baserad på vad man tjänar och att alla får en lika bra barn-

försäkring.
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Utlåtande motionerna 12.4 samt 14.94 andra att-satsen

12.4

att LO tillsammans med Folksam jobbar fram ett billigare alternativ till barnförsäkring,

att LO tillsammans med Folksam tar fram en barnförsäkring som bygger på solidaritet samt

att premien ska vara procentuellt baserad på vad man tjänar och att alla får en lika bra barnförsäkring.

14.94 andra att-satsen

att LO ska arbeta för att ta bort 65-årsgränsen inom medlemsförsäkringarna som Folksam erbjuder så att de 

ger fullgott försäkringsskydd så länge medlemmarna är yrkesaktiva.

Motionärerna vill att LO tillsammans med Folksam tar fram en billigare barnförsäkring än den som Folksam 

nu erbjuder som medlemstillval och att medlemsförsäkringarna gäller under yrkesverksam tid.

Folksam har vid de årliga Folksam, LO och förbundsträffarna de senaste två åren beskrivit dåvarande 

barnförsäkring. Folksam har haft viljan att utveckla försäkringen då färre tecknat den billigare möjligheten 

av försäkring. En större redovisning av innehåll i den dåvarande och förslag på nya har krävts av LO och 

förbunden, även jämförelse med övriga marknaden begärdes. Folksam har redovisat hur ersättningsmöj-

ligheterna sett ut, hur många prisbasbelopp föräldrar valt att teckna och övrigt innehåll. Både innehåll och 

kostnadsökning för förändring av barnförsäkring har redovisats för LO och förbunden.

Det bildades en mindre arbetsgrupp där LO och några förbund medverkat och gruppen har träffats vid 

ett flertal tillfällen. Gruppens uppdrag var att analysera förslaget på ny barnförsäkring och vilken effekt 

denna skulle få för förbundens medlemmar. Resultat från arbetsgruppen har redovisats vid nästa möte med 

Folksam, LO och förbunden. Den stora diskussionen vid redovisning av resultatet har varit just kostnadsök-

ningen för den nya försäkringen.

Vid beslutsmötet, hösten 2015, om förändring av barnförsäkringen ställde sig närvarande förbund enhäl-

ligt bakom beslutet att erbjuda sina medlemmar den förbättrade barnförsäkringen. Då alla närvarande för-

bund ställt sig bakom den nya kompletterande barnförsäkringen anser LOs styrelse att det inte finns behov 

av en billigare enklare barnförsäkring.

De medlemsförsäkringar Folksam erbjuder LO-förbunden är i dag olika konstruerade och kan gälla under 

olika tid beroende på vilket LO-förbund man är medlem i. Folksam, LO och förbunden är medvetna om 

arbetslivets förändringar med yrkesaktiva i högre ålder, över 65 år. Arbete pågår med att se över hur med-

lemsförsäkringarna ska kunna följa yrkeslivet och inte avslutas vid viss ålder.

LOs styrelse anser det viktigt att medlemsförsäkringar och dess innehåll löpande ses över och vid behov 

förändras till vad förbundens medlemmar behöver.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att bifalla motion 14.94 andra att-satsen samt

att avslå motion 12.4.
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Utlåtande motion 12.5

12.5

att LO ska göra en miljö- och klimatkonsekvensanalys vid framtagandet av samtliga förmåner.

Motionären föreslår att LO ska göra en miljö- och konsekvensanalys vid framtagandet av förmåner för för-

bundens medlemmar. Med hänvisning till att förmånerna inte ska påverka miljön negativt.

Förmåner för LO-förbundens medlemmar hanteras inom ramen för LO Mervärde som är ett samarbete 

mellan tio LO-förbund för att skapa förmåner i medlemskapet. De förbund som ingår i samarbetet har sam-

lat ihop förmåner som både är lika för alla, men också specifika för varje förbund under det gemensamma 

paraplyet LO Mervärde. Genom samarbetet kan LO-kollektivet utöva och utveckla en konsumentmakt som 

är ekonomiskt fördelaktigt för medlemmarna och en kvalitetsstämpel då LO Mervärde ställer strikta etiska 

riktlinjer gentemot leverantörerna. De etiska riktlinjerna är krav på kollektivavtal, att ILO-konventionerna 

följs och att skatt och sociala avgifter betalas. Att utnyttja den gemensamma konsumentmakten innebär att 

LO-förbundens medlemmar får tillgång till nya möjligheter till bättre priser på försäkringar, banktjänster och 

därmed får pengar över till annat. Bland medlemsförmånerna finns även avtal med resebyråbolag, bensinbo-

lag samt hotell.

Miljöanalyser görs i dag på flera forskningsinstitut i Sverige. Sveriges Lantbruksuniversitet har till exem-

pel regeringens uppdrag att fortlöpande bedriva miljöanalys för att därigenom få kunskap om effekterna 

av naturresursanvändningen. Miljöanalys är ett komplext forskningsområde som kräver stora resurser och 

långsiktigt arbete för att kunna härleda effekterna av en viss handling.

All konsumtion leder till effekter på miljön. Effekter som är svåra att kvantifiera och se de långsiktiga 

konsekvenserna av. Det är ännu mer komplicerat att analysera effekterna på miljön utifrån en eventuell ökad 

konsumtion till följd av minskade kostnader för LO-förbundens medlemmar. Detta är analyser som det inte 

är möjligt att göra inom LOs organisation. Det huvudsakliga syftet med medlemsförmånerna är att förbättra 

medlemmarnas vardag och beslutet att utnyttja dessa förmåner, kanske som ett bättre miljömässigt alterna-

tiv, kan endast fattas av den enskilda individen.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att avslå motion 12.5.

12.5
Konsekvensanalys vid framtagande av LO-gemensamma förmåner
Handelsanställdas förbund avd 11 Örebro
LO-gemensamma förmåner är ett bra sätt att ge många medlemmar bra erbjudanden. Dock 
anser vi att det inte får ske på bekostnad av miljö och klimat. Erbjudanden med till exem-
pel billigare bensin ska inte förekomma. Vi välkomnar däremot bra förmåner vad gäller till 
exempel klimatsmarta lösningar, tjänster och kultur.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska göra en miljö- och klimatkonsekvensanalys vid framtagandet av samtliga förmå-

ner.
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12.6
Förnyelsebar energi i LO
Handelsanställdas förbund avd 11 Örebro
Att använda förnyelsebar energi är ett smart och enkelt sätt att göra skillnad. Det är inget som 
syns, men har stor påverkan på klimatet. LO bör se över energiförbrukning i lokaler de äger och 
hyr. Därför anser vi det viktigt att byta till grön förnyelsebar el där vi har möjlighet till det.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO, i distrikten och centralt,  i den mån det är möjligt ska använda förnyelsebar energi.

Utlåtande motion 12.6

12.6

att LO, i distrikten och centralt, i den mån det är möjligt ska använda förnyelsebar energi.

Motionären föreslår att LO ska se över energiförbrukningen i de lokaler LO äger och hyr med syftet att mins-

ka klimatpåverkan och att använda förnyelsebar el i den mån det är möjligt.

LOs styrelse har fattat beslut om en policy som gäller för LOs och LO-koncernens fastighetsverksamhet. 

Där har nedanstående miljörelaterade mål beslutats. 

Koncernbolagen ska i sin verksamhet sträva efter att nedanstående mål uppfylls och tillse att det-

samma i möjligaste mån iakttas av förvaltare, entreprenörer och hyresgäster och övriga kontraktsparter till 

Koncernbolagen.

 – att följa vid var tid tillämplig miljö- och energilagstiftning, förordningar och riktlinjer från myndighet.

 – att minska energianvändningen i fastigheterna och använda klimatneutrala media om möjligt med 

ursprung i förnybara resurser.

 – att tillhandahålla bra inomhusklimat där man strävar efter att minska energianvändningen genom att 

bland annat använda effektiviserad styrning och miljömärkta produkter.

 – att vid löpande och planerat underhåll samt om- och tillbyggnader tillse att miljömärkta produkter 

används i så stor utsträckning som möjligt. 

 – att erbjuda hyresgästerna goda och effektiva återvinningsmöjligheter på fastigheterna och

 – att minska kemikalieanvändningen och hanteringen av övriga miljöfarliga ämnen på fastigheterna.

Nedan redovisas ett antal exempel på åtgärder som genomförts eller planeras i delar av LOs fastighetsbe-

stånd. Byte av styr- och reglerutrustning, installation av närvarogivare, utbyte av fönster till energiglas och 

nya tilluftsaggregat. Generellt arbetas det med optimering av drifttider med hänsyn till verksamhet och 

energieffektiva produkter. För lokalerna vid Norra Bantorget kommer all elektricitet från förnyelsebara källor.

För hyrda lokaler är energifrågan oftast en ekonomisk fråga för fastighetsägaren där minskad energiför-

brukning är ett sätt att minska lokalkostnaderna. Användandet av förnyelsebar energi i förhyrda lokaler är 

svårare att påverka för hyresgästen och är huvudsakligen fastighetsägarens ansvar.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att bifalla motion 12.6.
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Investera för jämlikhet
Det du nu har framför dig är handlingarna till Landsorganisationens 28e kongress; 
motioner, utlåtanden rapporter och arbetsordning. Med andra ord, allt det som du  
och andra ska diskutera och besluta om den 17–20 juni i år.

Av alla de olika frågor vi ska avgöra under de här fyra junidagarna är kanske full syssel-
sättning den allra viktigaste. Den är grunden för allt det andra. Utan full sysselsättning 
klarar vi inte att i längden upprätthålla den svenska modellen, betala vår gemen samma 
välfärd och bygga en hållbar ekonomi som kommer alla, inte bara några, till del.

Vid förra kongressen 2012 konstaterade vi att den ekonomiska politik som förts i 
Sverige  sedan 90-talet inte längre klarar att upprätthålla full sysselsättning. Vi var 
också överens om att lösningen inte är att gå tillbaka till det gamla, till den politik som 
dominerade innan 1990-talet.

Mot den bakgrunden beslutade kongressen att tillsätta en ambitiös utredning som 
fick titeln Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner. I fyra år har vi arbetat med 
att försöka besvara den kanske viktigaste frågan vi har i Sverige idag; hur formar vi en 
ekonomisk politik som förenar full sysselsättning och rättvisa löner med dagens öppna 
ekonomi? Arbetet har resulterat i ett stort antal underlagsrapporter och seminarier 
men framför allt i den slutrapport som finns i dessa kongresshandlingar; Vägen till full 
syssel sättning och rättvisare löner.

Frågan om full sysselsättning hänger också samman med andra viktiga frågor, inte 
minst frågan om jämlikhet. Sverige är ett av de OECD-länder där klyftorna ökat snab-
bast. I de årliga mätningar LO gör av skillnaden mellan maktelitens löner och LO-med-
lemmarnas är skillnaderna nu de största i modern tid. Vi är inte längre världens mest 
jämlika land. Men det behöver inte vara så. Det är dags att vända den utvecklingen. 
Därför är årets kongresstema ”Investera för jämlikhet” och kampen för ett jämlikare 
samhälle kommer stå högst upp på dagordningen under de kommande åren.

Ni som är ombud har fått våra en och en halv miljon medlemmars förtroende att 
representera  dem på LOs kongress. Det är ett av de finaste förtroenden en  
facklig företrädare kan få. För under fyra dagar i juni ska ni tillsammans 
 avgöra LOs inriktning de kommande fyra åren.
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