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Motioner att behandlas vid LOs representantskap den 18 oktober 2017 
 
 
AGS hela arbetslivet 
IF Metall avdelning 10 Dalarna 
 
Sjukfrånvaro märks direkt i lönekuvertet. Genom Avtalsgruppsförsäkringen (AGS) kan den 
försäkrade få ersättning för en del av inkomstbortfallet. Ersättningen är en dagsersättning 
alternativt en månadsersättning, beroende på vilken ersättning den försäkrade får från 
Försäkringskassan. 
 
Sedan regeringen/riksdagen beslutade att Lagen om anställningsskydd (LAS) skall gälla till 
och med att man fyllt 67 år (som det även finns på förslag att höja till 69 år) har de kollektiva 
försäkringarna inte samordnats. Avtalsgruppsförsäkringen (AGS) upphör vid 65 års ålder, och 
därför är man inte försäkrad under hela anställningstiden. 
Arbetsgivaren behöver inte betala samma premie för dem över 65 år, och på så sätt blir det 
billigare arbetskraft. 
 
Därför vill vi att LO beslutar: 
 
Att LO som stark organisation skall arbeta för att få en ändring i AGS-försäkringen, så den 
istället för ett fast ålderslut, gäller så länge man har rätt att arbeta. 
 
Förbundets utlåtande till motionen 
Från IF Metalls avdelning 10 Dalarna har en motion inkommit rörande AGS-försäkringen. I 
motionen föreslås att LO ska arbeta för att AGS-försäkringen ska gälla så länge man har rätt 
att arbeta. 
 
Förslaget finns inte med bland de prioriterade villkorsförändringar av avtalsförsäkringarna 
som LO:s samtliga förbund tog fram 2016 inför de då kommande avtalsförhandlingarna med 
Svenskt Näringsliv. LO:s styrelse har dock fattat ett beslut om långsiktiga mål för 2028 och 
där finns förslaget om ett höjt ålderstak för AGS-försäkringen med. 
 
IF Metalls förbundsstyrelse anser att detta är en angelägen fråga, men det AGS 
under hela arbetslivet 
krävs också en ändring i nuvarande lagstiftning som gäller rätten att kunna bli sjukskriven 
efter fyllda 65 år. Detta på grund av att för att kunna få ersättning från AGS-försäkringen så 
har AFA som villkor att försäkringskassan betalar ut sjukpenning för motsvarande period. 
 
IF Metalls förbundsstyrelse föreslås mot denna bakgrund LO:s representantskap besluta 
beakta motionen. 
 
LOs utlåtande till motionen 
 
att LO som stark organisation skall arbeta för att få en ändring i AGS-försäkringen, så den 
istället för ett fast ålderslut, gäller så länge man har rätt att arbeta. 
 
Motionären skriver att sedan Lagen om anställningsskydd (LAS) förändrades med rätt att 
arbeta till 67 år har de kollektiva försäkringarna inte samordnats. Motionären påtalar att 
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Avtalsgruppsjukförsäkringen AGS upphör vid 65 års ålder och därför är man inte försäkrad 
under hela anställningstiden. 
 
LOs styrelse ser det som angeläget att driva frågan om förbättringar i de kollektivavtalade 
försäkringar och anser att dessa inte ska avslutas vid viss ålder. 
 
De kollektivavtalade försäkringarna är komplement till de lagstadgade försäkringarna, vilket 
gör att det är av stor vikt att de allmänna försäkringarna följer arbetslivet.  
Det går att få sjukpenning under en begränsad tid efter fyllda 65 år men försäkringskassans 
regelverk är inte samordnat med LAS. 
För att få förändring i försäkringskassans regelverk och samordning till LAS gäller det att 
påverka politiken.  
 
För att få förändringar i de kollektivavtalade försäkringarna krävs överenskommelse mellan 
de centrala parterna på arbetsmarknaden.  
 
Redan på kongressen 2012 motionerades det om att de kollektivavtalade försäkringarna skulle 
ge samma försäkringsskydd innan 65 år som efter, dessa motioner bifölls.  
 
Beslut blev att dessa motioner skulle finnas med för övervägande och prioritering bland 
kraven i kommande försäkringsförhandlingar. 
 
Inför nu pågående försäkringsförhandlingar ställdes flera olika krav på förbättringar i de 
kollektivavtalade försäkringarna, bland annat borttagandet av 65 års gränsen i 
avtalsförsäkringarna. 
 
LOs styrelse anser att krav om åldersborttagande i alla avtalsförsäkringar ska finnas med för 
övervägande och prioritering bland kraven i kommande försäkringsförhandlingar. 
 
LOs styrelse föreslår representantskapet besluta 
 
att anse motionen besvarad. 
 
 
 
05_01 – Alkoholpolicy vid representation  
Kommunal Mellersta Norrland 
 
Alla som företräder LO måste ta ansvar för att uppträda rätt och riktigt, både i externa och i 
interna sammanhang. Det är en förutsättning för det fackliga uppdraget att vi har stort 
förtroende och att medlemmarna känner att vi lever som vi lär. 
 
Om man tittar på de effekter som alkohol kostar oss alla i samhället, så är det dags att visa 
allvar. Skulle alkoholkonsumtionen riskbedömas, så kan det aldrig accepteras att hälsan 
äventyras på grund av detta. Aldrig på något vis. Vi behöver nu våga ta steget och ta ett 
ansvar inom den fackliga världen.  
 
Individernas rätt att bestämma ska vara stor, men som organisation behöver vi inte under 
namnet Landsorganisationen betala och bjuda på alkohol. Grundregeln måste vara att inte 
bjuda på någon alkohol alls. 
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Vi yrkar 
 
att LO inte bjuder på alkohol vid träffar och sammankomster som genomförs i 

Landsorganisationens namn. 
 
12_01 – Strikt alkoholpolicy 
Kommunal Skåne 
 
LO finansierar sin verksamhet via medlemsorganisationerna. Det är indirekt förbundens 
medlemsavgifter som används för den tvärfackliga verksamheten. En förutsättning för att 
bibehålla och stärka medlemmarnas förtroende är att medlemsavgifterna går till beslutad 
verksamhet och uppfyller de krav som ställs på den etiska användningen av förbundens 
resurser. Oavsett om de råder delade uppfattningar gällande alkohol mellan förbunden så 
måste den minsta gemensamma nämnaren gälla när LO bedriver sin verksamhet. 
 
Med anledning av ovanstående yrkar vi 
 
att LO inte bjuder på alkohol vid extern och intern representation. 
 
Förbundets utlåtande till motionerna 
I motion 05_01 yrkas att LO inte bjuder på alkohol vid träffar och sammankomster som 
genomförs i Landsorganisationens namn. I motion 12_01 yrkas att LO inte bjuder på alkohol 
vid extern och intern representation. 
 
Kommunal har, sedan ett år tillbaka, ett beslut om att aldrig betala alkohol för medlemmarnas 
pengar. Vi ställer oss därför bakom motionen. Den nya regeln har fungerat bra och är i dag väl 
förankrad i förbundet. 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår Kommunals förbundsstyrelse LOs representantskap 
besluta 
 
att bifalla motionerna 05_01 och 12_01. 
 
LOs utlåtande till motionerna 
 
Motionärerna föreslår att LO i alla sammanhang avstår från att representera 
med alkohol. Med dagens regelverk är det möjligt att bjuda på två glas öl 
eller vin. Det regelverket gäller på LO-kansliet. 
 
LOs styrelse delar motionärernas uppfattning och yrkar bifall till 
motionerna. Eftersom motionärerna yrkar på att det nya regelverket ska 
gälla i alla sammanhang som LO representerar innebär ett bifall till 
motionerna att det även gäller LO-distrikten. 
 
LOs styrelse föreslår representantskapet besluta 
 
att bifalla motionerna.  
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Arbetsmarknadspolitiska program som ger anställning med avtalsenlig lön ska 
vara a-kassegrundande 
IF Metall avdelning 10 Dalarna 
 
Arbetsförmedlingen kan idag erbjuda personer som av olika skäl står långt ifrån 
arbetsmarknaden, vägar till arbete genom olika arbetsmarknads-politiska program. Bland 
dessa olika program har det visat sig finnas flera program som inte är tillgodoräkningsbara 
eller överhoppningsbara för 
a-kassa, dvs de är inte a-kassegrundande och det får stora ekonomiska konsekvenser för 
enskilda personer. 
 
De fackliga förbunden har flera medlemmar som fått arbete med hjälp av olika 
arbetsmarknadsprogram. Anställningarna innebär heltidsanställning till avtalsenlig lön enligt 
kollektivavtal. Personerna ifråga går med i a-kassa och fackförbund för den dag 
anställningarna börjar i tron att vid händelse av arbetslöshet kommer de vara berättigade till a-
kassa. 
 
Men i de otaliga gånger som anställningen avslutas har de inte rätt till 
a-kassa, trots att de till synes har uppfyllt a-kassans kvalifikationskrav för rätt till a-kassa. 
Först i kontakten med berörd facklig organisation får de veta att de varit inskrivna i 
arbetsmarknadsprogram som inte är tillgodoräknings-bara eller som är överhoppningsbara, dv 
s de är inte a-kassegrundande. Därför har de fått avslag hos a-kassan och står därmed utan 
försörjning. För de drabbade kommer detta som en chock och ofta anser de det vara ett stort 
svek eftersom de hela tiden trott att försörjningen varit säkrad även vid anställningens 
eventuella upphörande. 
 
De fackliga organisationerna kan tyvärr ofta konstatera att arbetsförmedlingen från början 
inför anställningarna hade haft varit möjlighet att skriva in de drabbade personerna ifråga i 
likvärdiga program som är tillgodoräkningsbara för a-kassa. Om så hade gjorts så hade de 
allvarliga ekonomiska följderna för individerna aldrig uppstått. 
 
De arbetsmarknadspolitiska program som idag inte är tillgodoräkningsbara eller 
överhoppningsbara för a-kassan är: Särskilt anställningsstöd, förstärkt särskilt 
anställningsstöd, Instegsjobb (särskilt anställningsstöd), Traineejobb, Extratjänst (särskilt 
anställningsstöd) 
 
Detta stämmer inte överens med regeringens aktiva arbetsmarknadspolitik. En 
socialdemokratisk regering måste garantera att arbetsmarknadsåtgärder som innebär 
anställning ska vara tillgodoräkningsbara för a-kassan och därmed a-kassegrundande.  
 
Därför föreslås kongressen besluta 
 
- LO ska verka för att de arbetsmarknadspolitiska program som ger anställning med 

avtalsenlig lön ska vara a-kassegrundande. 
 
Förbundets utlåtande till motionen 
Från IF Metalls avdelning 10 Dalarna har en motion inkommit rörande att LO ska verka för 
att de arbetsmarknadspolitiska program som ger anställning med avtalsenlig lön ska vara a-
kassegrundande. 
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Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska insatser spelar en viktig roll för omställning på 
arbetsmarknaden. För en fungerande omställning krävs att de aktiva insatserna rustar 
arbetssökande med kompetens och arbetslivserfarenhet för de behov som finns hos de 
rekryterande arbetsplatserna. I detta ingår att Arbetsförmedlingen ska kunna erbjuda 
anställningsstöd som är riktade till arbetslösa som bedöms stå en bit från reguljär anställning. 
 
Anställningsstöden får dock aldrig elda till missbruk och villkorsdumpning. Därför är tillsyn 
av efterlevnad av kollektivavtalsvillkoren och samverkan med fackliga organisationer 
väsentligt. Utformningen av anställningsstöden behöver också fungera utifrån arbetsplatsernas 
behov och i sammanhang med avtalade lösningar, såsom yrkesintroduktionsanställningar. 
 
Många arbetsplatser tvekar i dag att använda sig av Arbetsförmedlingens anställningsstöd. 
Det finns ett behov av att se över antalet anställningsstöd. Regeringens engagemang för att se 
över anställningsstöden i syfte att göra dem mer slagkraftiga och träffsäkra är välkommet. I en 
översyn av anställningsstöden bör det kunna ingå ambitioner att verka för att insatserna är så 
utformade att deltagare i insatser kan få tillgodoräkningsbart arbetsvillkor i 
arbetslöshetskassan. 
 
IF Metalls förbundsstyrelse föreslår mot denna bakgrund LO:s representantskap att beakta 
motionen. 
 
LOs utlåtande till motionen 
 
LOs styrelse delar motionärens syn på att det är problematiskt att de 
subventionerade anställningarna är olika utformade vad gäller rätten att 
tillgodoräkna sig dem vid (eventuell) arbetslöshet. Att alla subventionerade 
anställningar kan ligga till grund för a-kasseersättning är viktigt. Förutom att 
en subventionerad anställning ger en löneinkomst och rustar individen, blir 
det möjligt för en individ som har svårare att bryta en arbetslöshetssituation 
än en annan, att få samma förankring på arbetsmarknaden. Därmed bör både 
den som har det svårare och lättare kunna få a-kasseersättning enligt samma 
principer, det vill säga genom arbete. Detta är en viktig fråga som LO länge 
har drivit, och som senast fastslogs som LOs uppfattning vid LO-kongressen 
2016.   
  
Det är orättvist att nystartsjobben och anställningsstöden för arbetslösa med 
nedsatt funktions/-arbetsförmåga är a-kassegrundande samtidigt som de 
nuvarande särskilda anställningsstöden, inklusive de så kallade 
instegsjobben, traineejobben och extratjänsterna, inte är det. Det är rimligt 
att det sker en likriktning så att samtliga subventionerade anställningar kan 
ligga till grund för a-kasseersättning. 
 
Regeringen har på senare tid sett över de subventionerade anställningarna 
och resultatet presenterades den 20 september i höstbudgeten för 2018. 
Översynen landar i att det, vid sidan av anställningsstöden för arbetslösa 
med nedsatt funktions/-arbetsförmåga, blir två typer av subventionerade 
anställningar: nystartsjobb och introduktionsjobb (inkl. extratjänster). De 
sistnämnda utgör fortfarande en form av särskilt anställningsstöd. LO har 
aktivt drivit på för att dessa anställningsstöd ska behandlas likadant som de 
andra, dvs. att de blir a-kassegrundande. Regeringen har dock inte 
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tillmötesgått LOs krav, vilket innebär att introduktionsjobben och 
extratjänsterna inte kommer att kunna ligga till grund för a-kasseersättning. 
 
LOs styrelse föreslår representantskapet besluta 
 
att anse motionen besvarad.  
 
 
 
Avsätta mer pengar till pension 
IF Metall avdelning 51 Sydvästra Skåne 
 
Alldeles för många gånger har vi bevittnat hur våra medlemmar, efter alla år av slit, blir 
fattiga pensionärer. De flesta av industriarbetarna började sitt arbetsliv i unga år, då industrin 
inte var så moderniserad som idag. Deras kroppar är slitna och ofta orkar de inte arbeta fram 
till 65 års ålder utan är tvungna att pensionera sig så fort det bara är möjligt, alltså vid 61 års 
ålder. Efter att ha jobbat hela livet tvingas de leva i fattigdom, eftersom de förlorar flera 
tusenlappar varje månad. Även de som lyckas jobba fram till pensionsåldern måste många 
gånger vända på varje krona och tänka flera gånger om ifall de har råd till allt som hör 
vardagen till. 
 
Utvecklingen på våra arbetsplatser idag ser inte mycket ljusare ut. Dagens arbetar drabbas av 
psykiska sjukdomar på grund av stress och underbemanning. Många blir utbrända vid 40 års 
ålder och har ingen chans att avsätta pengar till en dräglig pension. Så länge man är frisk och 
har jobb känner man inte av om arbetsgivaren drar några extra hundralappar i månaden till 
pension, med den dagen då man är pensionär har de små slantarna stor betydelse för vår 
välfärd.  
 
Vi föreslås LO:s representantskap besluta ge LO:s styrelse i uppdrag 
 
att verka för att arbetsgivare avsätter mer pengar till pension. 
 
Förbundets utlåtande till motionen 
Från IF Metalls avdelning 51 Sydvästra Skåne har en motion inkommit rörande mer pengar 
till avsättning för pension. I motionen föreslås att arbetsgivare avsätter mer pengar till 
pension. 
 
IF Metalls förbundsstyrelse ser med oro på att pensionsnivåerna riskerar att bli så låga att de 
som går i pension inte kan leva ett välförtjänt pensionärsliv. De undersökningar som gjorts på 
området visar att många av våra medlemmar sista åren i sitt arbetsliv inte orkar arbeta heltid, 
vilket får konsekvenser på den pension de sedan får ut. 
 
Ökade avsättningar till de olika pensionssystemen kommer att krävas samtidigt som andra 
åtgärder krävs, exempelvis förbättrade arbetsvillkor, att rätten till sjukersättning förenklas och 
att arbetsmiljön på våra arbetsplatser förbättras. 
 
Dock anser IF Metalls förbundsstyrelse att kraven på all intjänad lön (från första till sista 
kronan) och månadsinbetalning är de krav som ska prioriteras inför 
avtalsförsäkringsförhandlingarna. 
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IF Metalls förbundsstyrelse föreslår mot denna bakgrund LO:s representantskap besluta att 
beakta motionen. 
 
LOs utlåtande till motionen 
 
att verka för att arbetsgivare avsätter mer pengar till pension  
 
Motionären vill att inbetalningarna till pensionen ska öka eftersom många arbetare inte orkar 
jobba till 65 år eller längre och deras pension blir därför allt för låg. 
 
LOs styrelse anser att det är oroväckande att pensionsnivåerna riskerar att bli för låga för de 
som inte orkar arbeta de extra år som krävs. Det kan därför finnas anledning att fundera över 
om inte ökade avsättningar till pensionen kan komma att krävas, som ett komplement till 
andra åtgärder, exempelvis förbättrade arbetsvillkor och större möjligheter till sjukersättning 
för de som inte orkar ända fram. 
 
LOs styrelse anser att för det fall en avgiftshöjning ska genomföras så är det en höjning av 
avgiften till inkomstpensionen som ska prioriteras. Intjänandet i inkomstpensionen omfattar 
alla som arbetar och är därför mer rättvist än att exempelvis höja avgiften till de 
kollaktivavtalade pensionerna. En höjning av dessa skulle istället innebära att pensionsklyftan 
mellan de som omfattas av avtalspension och de som inte gör det ökar. 
 
Avtalsvägen riskerar också att få andra mer långtgående framtida konsekvenser. Modellen 
med kompletterande avtalslösningar bygger på att det finns starka lagstadgade förmåner i 
botten som finansieras solidariskt och omfattar alla. Allt större avsättningar till 
avtalslösningar innebär att vissa grupper får betydligt bättre villkor än andra och de som 
gynnas är löntagare med starkare ställning eller lägre risk.  
 
En sådan utveckling riskerar att bli ett första steg på vägen mot att staten enbart erbjuder ett 
grundskydd i socialförsäkringarna och överlåter åt parterna eller individen att skaffa ett 
fullgott försäkringsskydd. Det innebär att den solidariska finansieringen försvinner och att 
varje grupp får bära sin egen risk och kostnad och är en väg bort från den svenska modellen.  
 
Det kommer i sin tur att påverka löneutrymmet och innebär att svaga löntagargrupper får 
svårare att avsätta pengar till högre pension. LO-grupperna är de som gynnas mest av att 
nivåerna i den allmänna pensionen är så höga som möjligt. Därför är en höjning av 
inkomstpensionen det som krävs för det fall att mer pengar ska avsättas till pensionen. 
 
LOs styrelse föreslår representantskapet besluta 
 
att anse motionen besvarad. 
 
 
 
07_05 – Cellprovtagning och mammografiundersökning på arbetstid 
Kommunal Norrbotten 
 
Det är svårt att ha möjlighet att gå på dessa livsviktiga undersökningar om man inte får 
möjlighet att göra det på arbetstid, vilket kan leda till att man drabbas av svår sjukdom. 
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Vi yrkar: 
 
att LO verkar för att cellprovtagning och mammografiundersökning får ske under betald 

arbetstid. 
 
Förbundets utlåtande till motionen 
I motion 07_05 yrkas att LO verkar för att cellprovtagning och mammografiundersökning får 
ske under betald arbetstid 
 
I denna motion yrkar motionären att cellprovtagning och mammografiundersökning ska få ske 
under arbetstid. Kommunal menar att både cellprovtagning och mammografiundersökning, 
tillsammans med flera andra slags undersökningar som en erbjuds göra under livets gång, är 
viktiga ur både ett individuellt och ur ett folkhälsoperspektiv. Det är viktigt att berörda 
grupper ges möjlighet och tar möjligheten att genomföra dessa undersökningar för att med de 
bästa chanserna tidigt kunna upptäcka och på så vis undvika sjukdom och lidande.  
 
Kommunal ser en möjlighet att via avtalsförhandlingarna på förbundsnivå stärka 
medlemmarnas förutsättningar att ta del av denna sjukvård som syftar till att fånga upp 
behandla sjukdom i ett tidigt skede. Genom att låta respektive förbunds avtalsdelegationer 
bestämma vad som ska prioriteras i avtalsförhandlingar, kan relevanta och ändamålsenliga 
krav ställas för förbundens medlemmar. Kommunal anser att det är olämpligt att lagstifta om 
möjligheten att utföra dessa underökningar på betald arbetstid. Det beror bland annat på att 
Kommunal ser frågan som en avtalsfråga som enligt ovan bör hanteras av respektive förbunds 
avtalsdelegation, och på att det vore svårt att avgöra vilka undersökningar som skulle omfattas 
av sådan lagstiftning. 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår Kommunals förbundsstyrelse LOs representantskap 
besluta 
 
att avslå motion 07_05. 
 
LOs utlåtande till motionen 
 
Motionärerna lyfter en för kvinnors hälsa och därmed jämställdheten viktig fråga. Villkoren 
på arbetsplatserna är olika, vissa kan gå på dessa undersökningar på betald arbetstid andra på 
obetald. Andra inte alls. Detta beroende på villkoren i de respektive kollektivavtalen. Det kan 
självklart tyckas orättvist. LO-styrelsen anser trots detta att frågan lämpar sig bäst att lösas 
avtalsvägen på förbundsnivå efter prioriteringar i respektive avtalsdelegationer. Det måste 
alltid vara det första alternativet.  
 
LOs styrelse föreslår representantskapet besluta 
 
att avslå motionen. 
 
 
 
 
03_01 - Ersättning för förlorad arbetsförtjänst ska gälla alla 
Kommunal Västra Svealand 
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Många av LO-förbundens unga medlemmar vill engagera sig och ta uppdrag i facket. Det här 
är något som alla fackförbund måste ta vara på. Tyvärr kan det bli ett problem när fackligt 
engagemang ska kombineras med dagens osäkra arbetsmarknad. Det gör det än viktigare att 
LO har regler som gör det möjligt att få ersättning för tid som inte klart har inneburit förlorad 
arbetsförtjänst, men som ändå har inneburit förlorad möjlighet till inkomst. 
 
I dagens arbetsliv är osäkra anställningar mycket vanligt, företrädesvis bland unga och särskilt 
i kvinnodominerade verksamheter. 
 
Flertalet av de medlemmar som är anställda på deltid eller endast har jobb på viss tid har 
oftast ingen fritid. För att kunna försörja sig måste de ta alla möjligheter till arbete som ges 
och kan därför inte unna sig någon ledig tid, då det genast visar sig på månadens inkomst. 
Medlemmar med dessa otrygga anställningsförhållanden kan inte säga att ”i dag är jag ledig”. 
Det kostar för mycket och kan innebära att månadslönen inte räcker till de nödvändiga 
utgifterna. 
 
I flertalet fall ska den som anställs på timmar meddela arbetsgivaren när hen kan jobba. Det är 
svårt, för många omöjligt, att ”lägga sig tillgänglig” och sedan tacka nej till erbjudet arbete för 
att i stället ta ett fackligt uppdrag den dagen. Det kan nämligen innebära att arbetsgivaren inte 
hör av sig igen. Ingen törs riskera det, ändå är det detta som krävs i dag för att för ersättning 
för ett uppdrag åt LO. Det hindrar många att ta ett LO-uppdrag ens för en dag. Vi har inte råd 
med att sätta upp hinder som gör det omöjligt för många unga medlemmar att engagera sig 
och ta uppdrag. Facket behöver dem så väl. 
Med anledning av ovanstående yrkar vi  
 
att reglerna för ersättning för förlorad arbetsförtjänst för uppdrag inom LO ändras så att 

ersättning också kan utgå för förlorat arbetstillfälle. 
 
05_02 - Ersättning vid uppdrag för LO 
Kommunal Mellersta Norrland 
 
Efter att ha läst Kommunalarbetaren där det framgår att LO enbart betalar ut 
faktisk förlorad arbetsförtjänst, vill vi få till en ändring. Vi har många 
ungdomar som går på timmar och inte vet när de ska arbeta. Detta gör att de 
inte kan ta ett fackligt uppdrag som till exempel skolinformatör. De har helt 
enkelt inte råd. De måste finnas tillgängliga och får de ett arbetspass kan de 
med stor sannolikhet inte ta tjänstledigt för fackligt uppdrag. 
 
Vi yrkar 
att LO betalar för ledig dag likväl som för förlorad arbetsförtjänst. 
 
Förbundets utlåtande till motionen 
I motion 03_01 yrkas på att reglerna för ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst för uppdrag inom LO ändras så att ersättning kan utgå för 
förlorat arbetstillfälle. I motion 05_02 yrkas på att LO betalar för ledig dag 
likväl som för förlorad arbetsförtjänst. 
 
Frågan var uppe till diskussion på LOs kongress 2012. LOs styrelse 
argumenterade då att detta inte bara är en ekonomisk fråga utan även en 
ideologisk. Ska fackligt arbete avlönas efter insats eller är det en ideell 
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verksamhet som bottnar i en övertygelse? LOs styrelse menade att tanken 
med allt fackligt arbete är att det sker på ideell basis. Arbetsgivaren betalar 
lön för den fackliga tiden som direkt berör arbetsplatsen och den fackliga 
organisationen betalar utebliven lön för den tid som inte ersätts av 
arbetsgivaren. Facket är en folkrörelse som bygger på frivillighet och 
övertygelse. En förutsättning för att kunna bedriva fackligt arbete är 
engagemanget som stundtals inkräktar på fritiden. 
 
 
I LOs regelverk för uppdrag står om förlorad arbetsinkomst för 
uppdragstagare på sidan 3: ”Ersättning betalas för verklig förlorad 
arbetsinkomst. Utöver förlorad arbetsinkomst utbetalas också 
semesterersättning. Till uppdragstagare som får ersättning från sin 
arbetsgivare betalas ingen ersättning. LO gör preliminärskatteavdrag på 
ersättningen.” 
 
Problemet med dessa regler är att medlemmar med andra arbetstider än 
heltid, till exempel deltids-, intermittenta anställningar eller medlemmar 
som jobbar på oregelbundna arbetstider som kvällar, nätter och helger har 
svårt att ta på sig fackliga uppdrag. Detta då det kräver att mycket av 
insatserna görs på ledig tid och i vissa fall även omöjliggör att vara 
tillgänglig för arbete.  
 
Att som motionärerna föreslår betala ersättning för ”förlorat arbetstillfälle” 
eller för ledig dag är inte rätt väg till en lösning. Detta skulle bli en 
svårhanterlig regel vilken skulle komma att i kräva definitioner och 
kontroller för att fungera som motionären tänkt. 
 
Kommunal kommer att föreslå LO att ser över hur ersättningssystemet kan 
ändras så att det underlättar för fackförbundsmedlemmar som arbetar på  
andra anställningsformer än heltid 8,00 – 17,00 att ta på sig uppdrag som t.ex. skolinformatör. 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår Kommunals förbundsstyrelse LOs 
representantskap besluta 
 
att anse motionerna 03_01 och 05_02 besvarade. 
 
LOs utlåtande till motionen 
 
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst i samband med uppdrag för LO 
Kommunal Västra Svealand och Kommunal Mellersta Norrland 
 
att  reglerna för ersättning för förlorad arbetsförtjänst för uppdrag inom LO ändras så att 

ersättning också kan utgå för förlorat arbetstillfälle, 
 
att  LO betalar för ledig dag likväl som för förlorad arbetsförtjänst. 
 
Kongressen 2012 behandlade liknande motioner som yrkade på att inte enbart ersätta för 
förlorad arbetsförtjänst. LOs styrelse betonade då att grunden för allt fackligt arbete är att det 
sker på ideell basis, men att arbetsgivaren betalar lön för den fackliga tiden som direkt berör  
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arbetsplatsen och att den fackliga organisationen betalar utebliven lön för  
den tid som inte ersätts av arbetsgivaren. (Lag, 1974:358, om facklig  
förtroendemans ställning på arbetsplatsen). Det är också så de flesta  
förbunden inom LO ersätter förlorad arbetsförtjänst, ersättning lämnas för  
verklig förlorad arbetsförtjänst.  
 
LOs styrelse poängterade också att avsikten inte är att gynna de personer  
som har heltidsanställning måndag till fredag utan att se till att de personer  
som förlorar delar av sin försörjning blir kompenserade. Det gäller såväl de  
som arbetar dagtid, natt eller helger.  
 
LOs styrelse ser det svårt att ersätta tid där arbetsförtjänst inte förlorats.  
Däremot anser LOs styrelse att motionären väldigt väl beskriver  
grundproblemet, de otrygga anställningarna. Dessa anställningsformer är ett  
gissel som flertalet förbund brottas med. 
 
LOs styrelse föreslår representantskapet besluta 
 
att anse motionerna besvarade.  
 
 
 
Motion 07_03 - Fler semesterdagar 
Kommunal Norrbotten 
 
För att göra arbetet inom vård och omsorg attraktivt för nya sökanden, borde man ge mer 
semesterdagar eftersom det i dagsläget är svårt att rekrytera personal. 
 
Vi yrkar 
 
att LO arbetar för att personal ska få mer semesterdagar.  
 
Motion 07_04 – Kortare arbetstid 
Kommunal Norrbotten 
 
För att göra arbetet inom vård och omsorg attraktivt, borde man förkorta 
arbetstiden. 
 
Vi yrkar 
 
att LO arbetar för att förkorta arbetstiden för personal inom vård och omsorg. 
 
Förbundets utlåtande till motionen 
I motion 07_03 yrkas att LO arbetar för att personal inom vård och omsorg ska få fler 
semesterdagar. I motion 07_04 yrkas att LO arbetar för att förkorta arbetstiden för personal 
inom vård och omsorg. 
 
I motionerna 07_03 och 07_04 yrkas att LO ska verka för ytterligare semesterdagar och för en 
arbetstidsförkortning för personal inom vård och omsorg. Motionärernas främsta argument för 
minskad arbetstid är att det skulle göra arbete inom vård och omsorg mer attraktivt. 
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Arbetstiden är viktig för alla Kommunals medlemmar. Kommunals förbundsmöte 2006 
fattade beslut om att införa 30 timmars arbetsvecka som en vision. På kort sikt är Kommunals 
mål att införa heltid som norm inom skattefinansierade och kvinnodominerade verksamheter. 
Den tidigare målsättningen om arbetstidsförkortning med full lönekompensation var inte 
förenlig med målsättningarna inom löne- och välfärdspolitiken. Därför beslutade 
förbundsmötet att prioritera en helhetslösning på arbetstidsfrågan där hela verksamhetens 
organisering ingår och att förkortad arbetstid blir en del i ett mer omfattande arbete. 
 
Flera LO-kongresser har därtill fastställt den långsiktiga målsättningen för framtida 
förkortningar av arbetstiden till 30 timmars arbetsvecka. De har poängterat att en bra 
arbetsmiljö, en hållbar arbetsorganisation, tillgänglig och tillräcklig barn- och äldreomsorg 
och 
en modern familjepolitik skapar möjligheter till ekonomisk självständighet för både kvinnor 
och män livet ut. LO-förbunden har därefter kommit överens om ett gemensamt långsiktigt 
mål att senast år 2028 ska heltid vara norm för alla arbetare. Det kommer att leda till 
förbättrade villkor inom främst kvinnodominerade yrken och branscher. 
Arbetstidsförkortning kan ske både via lagstiftning och via kollektivavtal. Under 1900-talet 
stiftade riksdagen bland annat lagar om sänkt pensionsålder. Veckoarbetstiden minskade från 
48 timmar 1920 till 40 timmar 1973. Successivt har riksdagen också utökat antalet 
semesterdagar från 4 dagar år 1931 till 5 veckor år 1978. Efter 1978 har riksdagen inte 
beslutat om någon generell arbetstidsförkortning. 
 
Ett annat sätt att genomföra arbetstidsförkortningar är när arbetsmarknadens parter tecknar 
kollektivavtal om arbetstidens omfattning och förläggning. Det handlar om centrala avtal för 
branscher och sektorer och om lokala avtal för arbetsgivare och arbetsplatser. 
 
Avtal om arbetstidsförkortning har i första hand slutits i branscher med relativt högt löneläge 
och där en majoritet arbetar heltid, det vill säga ofta i mansdominerade branscher. Kommunal 
och övriga fackförbund i kvinnligt dominerade branscher har i dagsläget prioriterat införandet 
av heltid som norm och höjda löner. Det är en prioritering som har stöd från medlemsdialogen 
Tid för dig (hösten 2005) som visade att medlemmarna prioriterade högre lön framför kortare 
arbetstid. Att i centrala avtal successivt minska arbetstiden i olika steg och/eller för vissa 
utvalda grupper fick lägre prioritet. Kommunal har därför valt att verka för en 
arbetsorganisation med en heltidnorm. Den ger bättre förutsättningar för medlemmarnas egen 
försörjning och för välfärdens finansiering. 
 
Kommunal har tecknat flera lokala kollektivavtal om förkortad arbetstid. Målet har varit att 
förbättra arbetsmiljön, öka inflytandet och stärka bemanningen inom vård- och 
omsorgsverksamheter. De flesta medlemmarna i projekten var nöjda med sin 
arbetstidsförkortning. De orkade mer och hade mer tid för återhämtning även om en snabb 
minskning av sjukfrånvaro uteblev. Huvudskyddsombuden har ett viktigt uppdrag i dessa 
projekt att tillsammans med arbetsgivaren säkerställa att ett lokalt arbetstidsavtal inte medför 
en systematisk underbemanning. 
 
Kommunal menar att det är viktigt att respektive förbunds avtalsdelegationer hanterar 
prioriteringarna bland avtalsfrågorna under avtalsrörelsen, och att LO utanför ramen för 
avtalsrörelsen bör avstå från att besluta om prioriteringar med inverkan på avtalsfrågor. 
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Med hänvisning till ovanstående föreslår Kommunals förbundsstyrelse LOs representantskap 
besluta 
 
att  anse motionerna 07_03 och 07_04 besvarade. 
 
LOs utlåtande till motionen 
 
Båda dessa motioner har till syfte att minska arbetstiden, den första genom fler semesterdagar, 
den andra genom kortare arbetstid, slutsumman blir dock den samma, arbetstagaren skall 
arbeta mindre. 
 
Denna fråga har styrelsen uttalat sig om i flera sammanhang tidigare, senast vid LOs ordinarie 
kongress 2016. I det svaret sa styrelsen följande gällande förkortad arbetstid. 
 
”Under 1900-talet och in i 2000-talet har arbetstiden förkortats på olika sätt, både via 
lagstiftning och kollektivavtal. Förkortad normalarbetstid, införandet av femdagarsveckan, 
beslut om föräldra- och studieledigheter och en sänkning av pensionsåldern var betydelsefulla 
beslut på riksdagsnivå. Inom ramen för kollektivavtal har arbetstiden förkortats via 
tillexempel semesteröverenskommelser, förkortad arbetstid för skiftarbetare och förkortad 
arbetstid via arbetstidsbanker. På senare tid har det även startats försök med förkortad 
veckoarbetstid, så kallade sextimmarsdagar, inom bland annat vård och omsorg inom vissa 
kommuner. Dessa förändringar har skett under en längre period och inneburit att arbetstiden 
förkortats samtidigt som produktiviteten har ökat. Samtidigt har den lagstadgade 
normalarbetstiden inte förändrats på över fyrtio år, och möjligheterna att via kollektivavtal 
förkorta arbetstiden ser väldigt olika ut inom olika avtalsområden. Den politiska diskussionen 
handlar i dag snarare om att höja pensionsåldern, snarare än att förkorta arbetslivet. 
 
Den ekonomiska välfärden avgörs av arbetsmängden och produktiviteten. Det vill säga, hur 
mycket vi arbetar och vilket värde vårt arbete skapar. Den fackliga kampen kommer alltid att 
handla om fördelningen av samhällets ökade tillväxt i reala löner och kortare arbetstid. Det är 
alltså en fråga om hur produktivitetsökningen fördelas. Men valet mellan kortare arbetstid och 
ökade materiella resurser är nästan ett omöjligt val. Vi vill ha bägge delarna. Ser man 
förhållandet över en längre tid, kan man konstatera att den materiella standarden ökat och 
arbetstiden blivit kortare. 
 
Det ligger en motsättning i frågan om arbetstiden; vi vill jobba mycket för att ha råd med vår 
materiella välfärd, samtidigt som vi vill vara lediga för vårt psykiska och fysiska 
välbefinnande. Men en arbetstidsförkortning måste alltid betalas på något sätt. En förkortning 
av arbetstiden, med exempelvis två timmar i veckan, motsvarar fem procent av det reala 
löneökningsutrymmet, om kostnaderna för uteblivna skatteintäkter räknas in. Dessutom 
kommer den service som samhället tillhandahåller i form av dagis, sjukhus, skolor och 
äldrevård, att minska med fem procent eftersom personalen där arbetar två timmar mindre i 
veckan. Då är valet att antingen acceptera en i motsvarande grad minskad offentlig service 
eller höja skatterna. Slutsatsen av detta är inte att arbetstidsförkortningar alltid är felaktiga. 
Tvärtom visar vår fackliga historia att LO återkommande rest kravet om en kortare arbetstid. 
Detta kommer även att gälla framöver. Det gäller bara att försöka genomföra kraven vid rätt 
tillfälle och i lämplig omfattning. 
 
Tidigare LO-kongresser har fastställt den långsiktiga målsättningen för framtida förkortningar 
av arbetstiden till 30 timmars arbetsvecka. Den målsättningen ligger enligt styrelsens mening 
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fortfarande fast. Styrelsens ställningstagande har under de senaste årens kongresser och 
avtalsrörelser varit att kollektivavtal är att föredra framför lagstiftning. Inom ett flertal 
förbund har man genom kollektivavtal kommit överens om arbetstidsförkortningar i olika 
former, till exempel förkortad årsarbetstid med möjlighet att spara arbetstidsförkortningen till 
olika ändamål, däribland utökad semester, ledighet del av dag, pensionsdagar etc. Förkortad 
arbetstid för skiftarbetare är en fråga som är reglerad i många av LO-förbundens 
kollektivavtal och det är sannolikt att den typen av förkortning av arbetstiden kommer att 
fortsätta prövas i omförhandlingarna av kollektivavtalen. Flera förbund har och kommer 
troligen under kommande avtalsrörelser att förkorta arbetstiden genom kollektivavtal. 
Problemet är således inte den långsiktiga målsättningen utan hur och i vilken takt det är 
möjligt att nå dit.” 
 
Då rekommenderade styrelsen att de motioner som man då yttrade sig över skulle anses 
besvarade, med hänvisning till att dessa frågor löses bäst inom ramen för respektive 
avtalsområdes kollektivavtalsförhandlingar, så blev också besluten i dessa frågor på 
kongressen 2016. 
 
Styrelsen har inte funnit anledning att ompröva tidigare ställningstagande och på så sätt ändra 
sin rekommendation till svar gällande dessa motioner till representantskapet. 
 
LOs styrelse föreslår representantskapet besluta 
 
att anse motionerna besvarade.  
 
 
 
10_01 – Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens ohållbara regelverk 
Kommunal Sydväst 
 
Sjuktalen måste minska och arbetsgivaren måste arbeta förebyggande med den goda 
arbetsmiljön för att förhindra fortsatt höga sjukskrivningstal. Det är helt nödvändigt, men det 
tar tid. Fram till parterna har kommit så långt, finns det akuta och fullständigt ohållbara regler 
i sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen som gör att de som är sjukskrivna faller 
genom skyddsnätet utan möjlighet att skydda sin sjukpenninggrundande inkomst, och därmed 
riskerar att bli utan försörjning. 
 
I samband med att den bortre gränsen för sjukskrivning togs bort av regeringen har 
Försäkringskassan sedan i november 2016 blivit hårdare i sina beslut att dra in sjukpenningen 
redan vid 180:e dagen. Individuell hänsyn tas inte då särskilda skäl inte finns längre. 
Försäkringskassan kräver också tydligare och mer kompletterande läkarintyg vid varje ny 
sjukskrivning för att bevilja sjukpenning. 
 
Den sjuke medlemmen är oftast inte medicinskt färdigbehandlad eller färdigrehabiliterad för 
återgång till ordinarie arbete fram till den 180:e dagen. 
 
Kravet Försäkringskassan ställer för att skydda sin sjukpenninggrundande inkomst är då, att 
den sjukskrivne medlemmen den första arbetslösa dagen, efter beslut om indragen 
sjukpenning, ska gå tillbaka 100 procent till sitt ordinarie arbete, eller så måste den 
sjukskrivne medlemmen skriva in sig på Arbetsförmedlingen som aktiv arbetssökande och 
ställas mot alla förekommande arbeten på arbetsmarknaden. En fiktiv arbetsmarknad! 
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Kan inte arbetsgivaren anpassa arbetet så finns det ett centralt avtal för Kommunals 
medlemmar som säger att sjuklön från arbetsgivaren kan utgå upp till 180 dagar, men då är 
den sjukpenninggrundande. Det blir sällan den sjukskrivne medlemmen informerad om, och 
därmed skapas en falsk trygghet för den sjuke medlemmen.  
 
Om den sjukskrivne medlemmen då anmäler sig på Arbetsförmedlingen, och inte har 
arbetsförmåga ställd till hela arbetsmarknaden, så kodas medlemmen som utan arbetsförmåga, 
det vill säga ej aktivt arbetssökande. Då har man inte skyddat sin sjukpenninggrundande 
inkomst. Detta är något som Arbetsförmedlingen inte är tydliga med vid inskrivning. Den 
sjukskrivne medlemmen har då ännu en gång blivit invaggad i falsk tro att den 
sjukpenninggrundande inkomsten är säkrad. 
 
Detta är ett moment 22 för våra medlemmar och skapar en ohållbar och fullständig 
förnedrande situation där den sjukskrivne medlemmen i värsta fall kan ställas på bar backe 
tillbaka i tiden. Detta trots att medlemmen har följt det regelverk som finns. 
 
Vi vill  
 
att LO jobbar för att regeringen ser över så att regelverket i sjukförsäkringen och 

Arbetsförmedlingens regelverk har samma tolkning för att skydda 
sjukpenninggrundande inkomst och 

 
att LO jobbar för att regeringen ändrar lagen så att Försäkringskassan har ansvar att 

övergång/överlämning till ny instans sker så att sjukpenninggrundande inkomst säkras 
och att beslut om sjukpenning ska gälla först då överlämning skett. 

 
Förbundets utlåtande till motionen 
 
I motion 10_01 yrkas att LO jobbar för att regeringen ser över så att regelverket i 
sjukförsäkringen och Arbetsförmedlingens regelverk har samma tolkning för att skydda 
sjukpenninggrundande inkomst, och att LO jobbar för att regeringen ändrar lagen så att 
Försäkringskassan har ansvar att övergång/överlämning till ny instans sker så att 
sjukpenninggrundande inkomst säkras och att beslut om sjukpenning ska gälla först då 
överlämning skett. 
 
När det gäller motionens första att-sats finns reglerna kring hur den sjukpenninggrundande 
inkomsten ska skyddas enbart i Försäkringskassans regelverk.  
 
När det gäller motionens andra att-sats håller förbundet med om att det är vanskligt för den 
enskilde som av Försäkringskassan bedömts kunna klara ett normalt förekommande arbete att 
bli registrerad som aktivt arbetssökande. En förändring av lagstiftningen på det sätt som 
motionären föreslår skulle öka pressen på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen att 
samarbeta, och att snabba upp processen med överlämning av ärenden. Rättssäkerheten skulle 
därmed öka. Den enskildes skyldigheter och rättigheter i processen skulle också bli tydligare. 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår Kommunals förbundsstyrelse LOs representantskap 
besluta 
 
att avslå motion 10_01 första att-sats och 
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att bifalla motion 10_01 andra att-satsen.  
 
LOs utlåtande till motionen 
 
I motionen yrkas att LO jobbar för att regeringen ser över så att regelverket i 
sjukförsäkringen och Arbetsförmedlingens regelverk har samma tolkning för att skydda 
sjukpenninggrundande inkomst och att LO jobbar för att regeringen ändrar lagen så att 
Försäkringskassan har ansvar för att övergång/överlämning till ny instans sker så att 
sjukpenninggrundande inkomst säkras och att beslut om sjukpenning ska gälla först då 
överlämning skett. 
 
Den problematik motionären tar upp brukar ibland benämnas att ”falla mellan stolarna” och 
har varit ett växande problem i sjukförsäkringen under lång tid. Dessa problem har fördjupas 
och fler enskilda, i synnerhet kvinnor i LO-förbunden, har drabbats efter den stora 
systemförändring (”rehabiliteringskedjan”) som alliansregeringen genomdrev sommaren 
2008. De problem som motionären beskriver beror i stor utsträckning på detta. 
 
När det gäller motionens förstas att-sats kring hur den sjukpenninggrundande inkomsten ska 
skyddas finns de aktuella reglerna i socialförsäkringsbalken och i Försäkringskassans 
regelverk. Det är alltså i där en förändring behöver göras. 
 
När det gäller motionens andra att-sats har LO en längre tid arbetat för just detta. Tyvärr har 
varken den förra eller nuvarande regeringen tagit problemet på tillräckligt stort allvar. LO 
anser att en förändring, som motionären föreslår, är välmotiverad och önskvärd. En sådan 
förändring skulle öka pressen på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen att samarbeta 
och snabba på processen med överlämning av ärenden mellan myndigheterna. Samtidigt 
skulle den enskildes skyldighet och rättigheter tydliggöras. Rättssäkerheten skulle därmed 
öka.  
 
LOs styrelse föreslår representantskapet besluta 
 
att avslå första att-satsen samt 
 
att bifalla andra att-satsen.  
 
 
 
I det jämställda arbetslivet 
Avdelning 30 Bohuslän Dal IF Metall 
 
I det jämställda arbetslivet finns inte kvinnojobb och mansjobb. Där arbetar kvinnor och män 
sida vid sida i en arbetsmiljö som kan anpassas efter varje enskild arbetare. 
 
Forskning visar att en minoritet bör uppgå till minst 30 procent för att kunna göra sig hörda 
och få inflytande. För att nå målet om rättvis representation bör därför andelen kvinnliga 
förtroendevalda i alla LO:s beslutande organ vara minst 30 procent. 
 
Vi vill därför föreslå: 
 
att LO ska arbeta efter riktlinjer att ha minst 30 procent kvinnor i alla beslutande organ. 
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Förbundets utlåtande till motionen 
Från IF Metalls avdelning 30 Bohuslän-Dal har en motion inkommit 
rörande att LO ska arbeta efter riktlinjen att ha minst 30 procent kvinnor i 
alla beslutande organ. 
 
IF Metall finner motionen i linje med det arbete som LO bedriver för att bli 
en mer jämställd organisation. Dock finns det en risk att riktlinjen inte kan 
efterlevas i de organ, från varje enskild förbund, där personerna väljs. 
 
LO:s styrelse består av fyra av LO-kongressen valda ledamöter, som bildar 
ledning för LO, samt av förbundsordföranden från de 14 
medlemsförbunden. LO:s ledning består av två män och två kvinnor. 
 
När det gäller val av de 14 övriga ledamöterna har valet av dessa skett 
utifrån demokratiska processer i vardera förbund och LO som organisation 
blir därav beroende av vilka personer som utsetts från respektive förbund. 
 
IF Metall anser att förbunden alltid ska sträva efter en jämn könsfördelning 
och en jämn fördelning av makt mellan både kvinnor och män. 
 
IF Metalls förbundsstyrelse föreslår mot denna bakgrund LO:s 
representantskap besluta att beakta motionen. 
 
LOs utlåtande till motionen 
 
Avdelning 30 Bohuslän Dal IF Metall föreslår i sin motion till LOs 
representantskap att LO ska arbeta efter riktlinjen att ha minst 30 procent 
kvinnor i alla beslutande organ.  
 
På detta har IF Metall lämnat ett utlåtande som LOs styrelse anser bra 
beskriver även vårt ställningstagande. 
 
LOs styrelse beslutade 2014 om riktlinjer för hur vi ska agera för jämställd 
representation i beslutande organ. Den styrande principen, vad det gäller 
representation inom LO, är att samtliga sektorer ska vara representerade där 
beslut tas. Därutöver är ambitionen att hela LO ska genomsyras av en 
jämställd representation.  
 
LO varken kan eller ska styra över medlemsförbundens demokratiska 
processer. Därför kan LO inte besluta över representationen i exempelvis 
LOs styrelse eller andra federativa organ. Men LO-kansliet har i uppdrag att 
underlätta arbetet för en jämställd tillsättning. Och i de fall där enskilda 
förbund har en utökad representation ska båda könen representeras.  
 
När det gäller de beslutande organ där LO självt kan styra tillsättningen ska 
denna ske jämställt. Det gäller exempelvis i LOs egna bolag. Där ska båda 
könen vara lika representerade. När det gäller partssammansatta styrelser, 
andra bolag, stiftelser, fonder och externa kommittéer ska båda könen även 
där vara lika representerade. 
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LOs styrelse föreslår representantskapet besluta 
 
att anse motionen besvarad.  
 
 
 
Kvinnors pensioner 
IF Metall avdelning 10 Dalarna 
 
Trots att Sverige betraktas som ett av världens mest jämställda länder är kvinnor inte 
ekonomiskt jämställda med män. Lönegapet mellan kvinnor och män är idag ca 14 procent. 
 
Deltider och otrygga anställningar ger kvinnor lägre livsinkomst och en tredjedel av alla 
kvinnor jobbar i dag deltid, jämfört med var tionde man, det sammantaget er en betydligt 
lägre pension för kvinnor. 
 
Bland barnfamiljer med en kvinna som ensamförsörjare och bland ensamstående kvinnliga 
pensionärer är fattigdom mer än dubbelt så vanligt som befolkningsgenomsnittet. 
 
Enligt Pensionsmyndigheten finns det idag 225 000 pensionärer med en disponibel inkomst 
på 11 100 kronor eller mindre – alltså under gränsen för vad EU räknar som relativ fattigdom. 
Bland dessa pensionärer hittar vi en stor andel som kommer från LO-kollektivet. 
 
Om man tittar på de som redan har gått i pension så är läget idag följande att kvinnors 
pensioner motsvarar, i genomsnitt, 65 procent av mäns pensioner. Och om vi då också räknar 
in att de kommande pensionerna generellt kommer att ligga på en nivå av 60% av den tidigare 
inkomsten så blir kvinnors pensioner i framtiden ännu sämre. 
 
Detta beror huvudsakligen på att vi lever i genomsnitt 2 år länge. Den som idag kan arbeta till 
67 års ålder skulle få en pension på 70% under förutsättning att du haft en intjänandeperiod av 
heltidsarbete på 47 år. Men även om vi lever längre är det inte många som orkar arbeta längre. 
Enligt LO är kvinnornas medelpensionsålder 63,3 år. Varför det ser ut på det viset är ännu 
inte utrett. 
 
Det här är inte acceptabelt och vi kräver flera insatser för att pensionerna ska bli jämställda. 
Det långsiktiga målet är att alla ska erbjudas tillsvidaretjänster på heltid utan delade turer och 
att vi får ett mer jämställt uttagande av föräldraledigheten samt större satsningar på 
arbetsmiljö på våra arbetsplatser.  
 
Därför föreslås kongressen besluta 
 
att LO ska verka för att det görs en översyn av det nuvarande premiepensionssystemet 
att LO ska verka för att en utredning av orsakerna till kvinnors tidigarelagda uttag av pension 

genomförs 
 
Förbundets utlåtande till motionen 
Från IF Metalls avdelning 10 Dalarna har en motion inkommit rörande kvinnors pensioner. I 
motionen föreslås att LO ska verka för att det görs en översyn av det nuvarande 
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pensionssystemet och att utredning görs av orsakerna till kvinnors tidigarelagda uttag av 
pension. 
 
LO-kongressen 2012 fattade beslut om att tillsätta en gemensam förbundsutredning som 
skulle göra en konsekvensanalys av pensionssystemet och utfallet för LO-förbundens 
medlemmar. En sådan utredning tillsattes därför 2013 och den lämnade sin slutrapport i mars 
2016. En enig LO-styrelse fattade då en rad beslut om nödvändiga förändringar både i 
pensionssystemet, i arbetslivets villkor samt i övriga socialförsäkringssystem för att förbättra 
pensionsnivåerna. 
 
LO:s styrelse har fattat beslut om långsiktiga mål för 2028 där ett av de långsiktiga målen är 
att den sammanlagda pensionsnivån ska motsvara 72 procent av slutlönen. 
 
IF Metalls förbundsstyrelse föreslår mot denna bakgrund LO:s representantskap besluta att 
beakta motionen. 
 
LOs utlåtande till motionen 
 
att  LO ska verka för att det görs en översyn av det nuvarande premiepensionssystemet  
att  LO ska verka för att en utredning av orsakerna till kvinnors tidigarelagda uttag av 

pension genomförs. 
 
Motionären konstaterar att det ojämställda arbetslivet leder till att kvinnor i genomsnitt får 
lägre pensioner än män. Motionären menar att det på lång sikt handlar om att säkerställa 
kvinnors rätt till heltidsarbete, ett jämställt föräldrauttag och bättre arbetsmiljö för att åtgärda 
detta. Motionären vill dock även att en översyn av premiepensionssystemet ska göras och att 
en utredning ska se över orsakerna till kvinnors tidigarelagda uttag av pension. 
 
LOs styrelse konstaterar att motionären i första att-satsen vill att en översyn av 
premiepensionssystemet ska göras.  LOs styrelse tolkar dock andemeningen i motionen som 
att det är hela pensionssystemet som avses och utgår ifrån detta i sitt utlåtande. 
 
LOs styrelse delar motionärens oro över de låga pensionsnivåer som många kvinnor har eller 
kommer att få och det faktum att kvinnor i genomsnitt har lägre pensioner än män. LOs 
styrelse har därför, med utgångspunkt i de förslag som lades fram i LOs pensionsutredning 
2016, fattat beslut om en rad nödvändiga åtgärder. Det innefattar förändringar både i 
pensionssystemet, arbetslivets villkor och i de övriga socialförsäkringssystemen. 
 
LOs styrelse har också i sitt remissvar över ”Ds 2016:19 Jämställda pensioner” påpekat 
behovet av angelägna reformer i pensionssystemet, i sjukförsäkringen samt i 
föräldraförsäkringen och också påtalat behovet av en närmare analys av varför kvinnors 
faktiska pensionsålder är lägre än männens. 
 
LOs styrelse konstaterar därmed att LO i dagsläget redan verkar i, och kommer att fortsätta 
verka i, den riktning som motionären efterlyser. 
 
LOs styrelse föreslår representantskapet besluta 
 
att anse motionen besvarad.  
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07_01 – Lägre pensionsålder 
Kommunal Norrbotten 
 
Vi yrkar att personal inom vård och omsorg får lägre pensionsålder. Bakgrunden till yrkandet 
är att det i dagsläget ofta är ett stressigt och slitsamt jobb på grund av att personal många 
gånger får jobba ”för kort”, det vill säga att det inte finns personal att tillgå vid frånvaro, och 
för att det ska bli ett attraktivt yrke. 
 
Vi yrkar 
 
att LO arbetar för att pensionsåldern sänks. 
 
Förbundets utlåtande till motionen 
I motion 07_01 yrkas på att LO arbetar för att pensionsåldern sänks. 
 
Motionären framför att arbetet för Kommunals yrkesgrupper kan vara både stressigt och 
slitsamt, och att sänkt pensionsålder skulle kunna kompensera för detta, samt att sänkt 
pensionsålder även skulle kunna bidra till att göra jobben inom vård och omsorg mer 
attraktiva. 
 
Kommunal delar motionärernas uppfattning om att det är problematiskt att arbetssituationen 
inom vård och omsorg många gånger är stressig och slitsam på grund av underbemanning. 
Lösningen är dock inte en sänkt pensionsålder, utan en förbättrad arbetsmiljö som gör att 
Kommunals grupper kan behålla en god hälsa genom hela arbetslivet. 
 
Sedan pensionsreformen genomfördes har befolkningen i Sverige blivit allt äldre. Det är 
positivt att vi lever längre, men det innebär också att andelen arbetade år i förhållande till 
livslängden blivit allt kortare. Detta har bidragit till att pensionen som andelen av slutlönen 
har minskat. 
För att nivån på pensionen ska nå upp till LO:s mål om 70 procent av slutlönen, vilket är den 
nivå som beräknades i samband med att dagens pensionssystem infördes, behöver antalet 
arbetade timmar öka i takt med att medellivslängden stiger. Med anledning av detta kommer 
arbetstagarna behöva arbeta högre upp i åldrarna för att erhålla en acceptabel pensionsnivå. 
Ett alternativ är att avsättningarna till pensionssystemet ökar ordentligt. En sänkt 
pensionsålder skulle medföra att nivån på pensionen blev ännu lägre eller att avsättningarna 
till pensionssystemet skulle behöva öka än mer.  
 
När det gäller möjligheten att arbeta längre är det viktigt att se att alla arbetstagare inte har 
samma förutsättningar för detta. Många av Kommunals medlemmar har, som motionärerna 
påpekar, både fysiskt och psykiskt ansträngande arbeten. För att Kommunals grupper ska orka 
arbeta längre är en förbättrad arbetsmiljö avgörande. 
Liknande motioner om sänkt pensionsålder har behandlats tidigare på Kommunals kongresser. 
Kongresserna 2013 och 2016 avslog krav på sänkt samt fryst pensionsålder, och detta står 
Kommunal fast vid. Avgörande för Kommunals medlemmars pensioner är att Kommunal 
verkar för heltid som norm, jämställdhet, högre löner och bättre arbetsmiljö. 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår Kommunals förbundsstyrelse LOs 
representantskap besluta 
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att avslå motion 07_01. 
 
LOs utlåtande till motionen 
 
att  LO arbetar för att pensionsåldern sänks.  
 
Motionären yrkar på att personal inom vård- och omsorgsyrken ska få lägre pensionsålder 
eftersom arbetet ofta är stressigt, slitsamt och underbemannat. Motionären menar också att en 
lägre pensionsålder skulle kunna göra dessa yrken mer attraktiva. 
 
LOs styrelse har stor förståelse för den många gånger problematiska arbetssituationen inom 
vård- och omsorgsyrkena som resulterar i stress och ohälsa och som gör det svårt att arbeta 
fram till och efter 65 års ålder. 
 
I dagsläget finns ingen fast pensionsålder utan det är möjligt att börja ta ut sin pension när 
som helst från 61 års ålder. Garantipensionen kan dock tidigast börja betalas ut från 65 års 
ålder men för den allmänna pensionen är pensionsåldern således rörlig. LOs styrelse tolkar 
därför motionärens krav på sänkt pensionsålder som att personal inom vård- och 
omsorgsyrken som är berättigad till garantipension, ska kunna få den tidigare än 65 år. 
 
LOs styrelse anser dock att en sådan förändring skulle vara komplicerad att genomföra. Det 
skulle vara svårt att hitta argument för varför enbart personal inom vård- och omsorgsyrken 
skulle ha rätt till garantipension före 65 år. Inom LO-området finns en rad andra yrkesgrupper 
som också har stressiga och slitsamma arbeten. 
 
LOs styrelse menar att fokus istället bör ligga på att uppnå mer jämställda löner, bättre fysiska 
och psykiska arbetsmiljöförhållanden, fler heltidsanställningar, färre visstidsanställningar och 
bättre möjligheter till omställning. LO-grupperna har i dessa avseenden sämre villkor än andra 
och förbättringar på dessa områden skulle därför i hög grad bidra till ett längre arbetsliv och 
högre pensioner. 
 
I avvaktan på att sådana mer långsiktiga åtgärder ger effekt menar LOs styrelse att det finns 
åtgärder som på kort sikt kan förbättra möjligheterna för både kvinnor och män att få högre 
pensioner. En sådan åtgärd är att både förlänga och förbättra möjligheten att få sjukersättning. 
Det skulle göra det möjligt för de som av hälsoskäl inte kan arbeta fram till de 67 år som idag 
behövs för att få en rimlig pension, att skjuta upp sitt pensionsuttag. 
 
LOs styrelse föreslår representantskapet besluta 
 
att avslå motionen.  
 
 
LOs och LO-distriktens verksamheter och medlemsavgifter 
IF Metall MittSkåne 
 
När LO och LO-distrikten har verksamhet så är det alltid förbunden eller deras avdelningar 
som står för förlorad arbetsförtjänst för de som är med i aktiviteterna, speciellt om personerna 
är anställda i något förbund då faller alltid kostnaderna tillbaka på förbunden eller 
avdelningarna. 
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Vi ser ett problem, speciellt på distriktsnivå där det kan bli väldigt snedfördelade kostnader 
mellan fackförbunden beroende på om avdelningarna har någon anställd som har aktiv i LO-
distriktens styrelse eller inte, men även drabbar detta om LO-distrikten har 
ungdomsverksamheter som Facket på sommarjobbet där varje avdelning ska ta kostnader för 
”sina” aktiva ungdomar. 
 
Då handlar det inte om vem som faktiskt vill vara aktiva i LO eller inte utan snarare vem som 
ska stå för kostnaderna… Låt säga att i Skåne har vi fått många unga från HRF som vill vara 
aktiva i LO-distriktets kampanj Facket på sommarjobbet men som då stoppas för att HRF Syd 
som inte har råd att skicka mer än två ungdomar till den aktiviteten. IF Metall som kanske har 
råd att skicka många unga säger att Facket på sommarjobbet besöker ju inga av våra 
arbetsplatser så vad är meningen att vi skickar några från oss. Vem ska då utföra kampanjen? 
 
Vi tycker att det mest solidariska vore om LO och LO-distrikten faktiskt tog in medlemsavgift 
som speglar LO:s kostnader istället för att snedbelasta kostnaderna för de förbund och 
avdelningarna som har aktiva personer i LO och framförallt i LO-distrikten. 
 
Vi vill inte ha politiskt ditsatta personer i LO-distriktens styrelser utan personer som vill vara 
aktiva i styrelserna. Det ska inte handla om du är anställd i något förbund/avdelning eller inte, 
så kostnaderna hamnar där istället för hos LO-distrikten.  
 
Vi föreslår LO:s representantskapssammanträde att ge styrelsen i uppdrag: 
 
att arbeta fram en mer transparant modell för framräkning av faktisk medlemsavgift som 

speglar LO och LO-distriktens verksamhet, 
 
att medlemsavgiften som förbund och avdelningarna betalar även innefattar förlorad 

förtjänst för de som är aktiva i LO och LO-distrikten 
 
att vi får en solidarisk insamling av medlemsavgiften som speglar kostnaderna som LO och 

LO-distrikten faktiskt har så de som vill vara aktiva i LO:s och LO-distriktens 
verksamheter inte stoppas på grund av kostnaderna för respektive förbund/avdelning. 

 
IF Metall MittSkånes styrelse 
 
Förbundets utlåtande till motionen 
Från IF Metalls avdelning 48 MittSkåne har en motion inkommit rörande 
LO:s och LO-distriktens verksamheter och medlemsavgifter. 
 
På LO:s kongress 2016 beslutades att tillsätta två utredningar; dels av LO:s 
framtida roll, inklusive distrikten, dels av LO:s ekonomi. IF Metalls 
förbundsstyrelse tycker att det vore fel att föregripa dessa båda utredningar. 
 
IF Metalls förbundsstyrelse föreslår mot denna bakgrund LO:s 
representantskap besluta att avslå motionen. 
 
LOs utlåtande till motionen 
 
LOs och LO-distriktens verksamheter och medlemsavgifter 
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IF Metall MittSkåne 
 
att arbeta fram en mer transparant modell för framräkning av faktisk medlemsavgift som 

speglar LO och LO-distriktens verksamhet, 
 
att  medlemsavgiften som förbund och avdelningar betalar även innefattar förlorad 

förtjänst för de som är aktiva i LO och LO-distrikten, 
 
att  vi får en solidarisk insamling av medlemsavgiften som speglar kostnaderna som LO och 

LO-distrikten faktiskt har så de som vill vara aktiva i LO:s och LO-distriktens 
verksamheter inte stoppas på grund av kostnaderna för respektive förbund/avdelning. 

 
LOs kongressen 2016 beslutade, bland annat, om att tillsätta utredningarna 
om LOs framtida roll och uppgift samt om LOs ekonomi. 
 
LOs styrelse anser det vara av vikt att avvakta vad dessa utredningar 
kommer fram till innan nya beslut inom området fattas. 
 
LOs styrelse föreslår representantskapet besluta 
 
att anse motionen besvarad.  
 
 
 
Organisationsgraden inom bemanningsbranschen 
IF Metall Mälardalen 
 
Företagen inom bemanningsbranschen blir allt fler, de flesta av dem omfattas av 
Bemanningsavtalet – andra inte. De flesta av de större företagen verkar, av naturliga skäl, 
över flera branscher. Huvudprincipen är att något av LO:s medlemsförbund är inkopplat 
förbund för enskilda företag. Det finns idag möjlighet att med stöd av avtalet reglera vilket 
förbund som ska vara lokal inkopplat. 
 
Eftersom företagen kan verka över olika branscher/avtalsområden kan de anställda i företaget 
ha olika facklig anslutning. Detta kan ju innebära vissa praktiska problem i samband med 
förhandlingar. Det egna förbundet har information om ”sina” medlemmar men vet inte vilken 
eventuell facklig anslutning andra berörda har. 
 
Det finns därför ett praktiskt behov av att enkelt och snabbt få kännedom om medlemskap i 
annat förbund än det egna för den ombudsman/förhandlare som har att sköta ett fackligt 
ärende. Enklast vore ju om förbunden hade ett för branschen gemensamt medlemsregister. 
Det är kanske inte möjligt att skapa ett sådant. 
 
Eftersom medlemmarna är spridda mellan förbunden blir det, dessutom, svårt att ha en exakt 
uppfattning om organisationsgraden inom bemanningsbranschen.  
 
Det finns stor potential att öka organisationsgraden för bemanningsbranschen. Men det kräver 
ett samordnat agerande av LO-förbunden. Ett bra steg vore att finna ett enkelt praktiskt sätt att 
förmedla uppgifter om medlemmar i specifika företag/arbetsställen mellan förbunden.  
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Med stöd av det ovan anförda föreslås 
 
att LO:s representantskap beslutar att låta LO utreda möjligheten att skapa ett system för 

utbyte av medlemsuppgifter mellan förbunden. 
 
Förbundets utlåtande till motionen 
Från IF Metalls avdelning 16 Mälardalen har en motion inkommit rörande 
organisationsgraden inom bemanningsbranschen. I motionen föreslås att LO ska utreda 
möjligheten att skapa ett system för utbyte av medlemsuppgifter mellan förbunden. 
 
Bemanningsavtalet som tecknades 2000 är unikt i sitt slag, eftersom avtalet gäller för LO:s 
samtliga förbund. Grundprincipen är ju annars att fördela ansvaret för avtals- och 
organiseringsrätten mellan förbunden. LO:s uppdrag är att leda och samordna förbundens 
strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden, vilket bland annat sker 
genom att samordna de krav som förbunden ställer på sina arbetsgivarmotparter. 
 
Det dagliga fackliga arbetet med att organisera medlemmar inom bemanningsbranschen är en 
grundläggande uppgift för oss alla inom LO som är bärare av avtalet. Samverkan mellan 
förbunden måste ske för att på så vis tillvarata medlemmarnas intressen, till exempel i 
förhandlingar. Detta ansvar vilar på alla förbund. Genom att utveckla och hitta nya sätt att 
organisera och företräda medlemmar inom bemanningsbranschen kan vi göra stor skillnad för 
dessa människor och även öka organisationsgraden. Detta ställer dock krav på att man lokalt 
arbetar med att skapa mötesplatser och nätverk mellan förbundsavdelningarna och klubbarna i 
de fall detta är aktuellt. 
 
Vid LO-kongressen 2016 bifölls en motion från bland annat IF Metall om att utreda LO:s roll 
och uppgift i framtiden. Denna utredning ska vara klar senast den 31 december 2017. Att nu 
ge LO i uppdrag att även utreda möjligheten att skapa ett system för utbyte av 
medlemsuppgifter mellan förbunden vore ett föregripa utredningen om LO:s roll och uppgift. 
 
IF Metalls förbundsstyrelse föreslår mot denna bakgrund LO:s representantskap besluta att 
avslå motionen. 
 
LOs utlåtande till motionen 
 
Organisationsgraden inom bemanningsbranschen 
IF Metall Mälardalen 
 
att LOs representantskap beslutar att låta LO utreda möjligheten att skapa ett system för 

utbyte av medlemsuppgifter mellan förbund. 
 
När bemanningsföretagen trädde in på arbetsmarknaden sågs det från början som en möjlighet 
för företag att hyra in personal vid tillfällig frånvaro. Något som ofta var till gagn för dem 
som stod långt ifrån ett ordinarie arbete. Dagens verklighet ser annorlunda ut. Idag väljer fler 
företag att ha en viss del av personalstyrkan inhyrd via bemanningsföretag eller som en del 
andra, att bemanna ett helt företag med inhyrd personal, så kallad totalbemanning. Detta i sig 
ställer nya krav på kollektivavtal och lagstiftning men det ställer även krav på den fackliga 
organisationen när det handlar om medlemsvärvning och medlemsvård.  
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På de fyra senaste LO-kongresserna har frågor om bemanningsbranschen varit uppe och har 
nästan alltid handlat om att öka antalet fackliga medlemmar eller eget LO-medlemskap för 
bemanningsbranschen. På senaste LO-kongressen 2016 togs flera beslut som påverkar hur vi 
ska jobba framåt och tillsammans. Framför allt genom tillsättningen av utredningen om LOs 
roll och uppgift i framtiden. 
 
Kongressen 2016 beslutade också 
att LO initierar och för dialog med alla 14 LO förbund om hur organisering av olika 

arbetsgrupper bäst ska gå till, 
att LO till nästa kongress kan presentera ett förbundsgemensamt förslag om framtidens 

organisering av arbetstagare samt 
att  LO i detta arbete särskilt beaktar de nya former för arbete som förekommer på svensk 

arbetsmarknad i dag. 
 
Det som är nytt med denna motion är förslaget om att utreda möjligheterna att skapa ett 
system för att utbyta medlemsuppgifter mellan förbunden. Detta är i slutändan varje enskilt 
förbund som äger den frågan och som dessutom styrs av den nya dataskyddsförordningen 
General Data Protection Regulation (GDPR) som träder i kraft 25 maj 2018. I och med LO-
kongressens beslut 2016 finns i dag en plattform för förbunden att föreslå och driva förslag 
som detta eller annat för att vi ska bli bättre på att tillsammans organisera oss och bli starkare 
i framtiden. 
 
LOs styrelse föreslår representantskapet besluta 
 
att anse motionen besvarad.  
 
 
 
10_03 – Resereglemente 
Kommunal Sydväst 
 
Bakgrund – Reseplanering inom LO. Efterfrågat resereglemente för LO och vilka riktlinjer som följs. 
Medlem i Kommunal som var anmäld till kurs i Stockholm, för att vara på plats till kursstart krävdes 
avresa med tåg klockan 05:25. 
 
Förtroendevalda och medlemmar på utbildning bör erbjudas goda förutsättningar för att få ut så 
mycket som möjligt av kurs/konferens. 
 
Utdrag ur Kommunals resereglemente: ”Utsedda personer som hanterar resor, kurser och konferenser 
ska göra en reseplanering med utgångspunkt att bidra till en miljömässig bra resande till rimliga 
kostnader. Hänsyn måste tas till den resandes familjeliv och fritid, vilket exempelvis innebär att ingen 
resa normalt ska behöva påbörjas före klockan 06:00 på morgonen (från bostaden).”  
 
Vi vill  
 
att LO tar fram ett resereglemente, 
 
att resor sker utifrån reseplanering med utgångspunkt att bidra till ett miljömässigt bra 

resande till rimliga kostnader, 
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att när resan som genomförs med tåg behöver påbörjas före klockan 06:00 (start från 
bostaden) kan uppdragstagaren efter godkännande från uppdragsgivaren ges möjlighet att 
åka kvällen innan och övernatta på hotell (bekostas av LO) och 

 
att förtroendevalda och medlemmar på utbildning bör erbjudas goda förutsättningar för att få 

ut så mycket som möjligt av kurs/konferens. 
 
Förbundets utlåtande till motionen 
I motion 10_03 yrkas att LO tar fram ett resereglemente, att resor sker utifrån reseplanering 
med utgångspunkt att bidra till ett miljömässigt bra resande till rimliga kostnader, att när resan 
som genomförs med tåg behöver påbörjas före klockan 06.00 (start från bostaden) kan 
uppdragstagaren efter godkännande från uppdragsgivaren ges möjlighet att åka kvällen innan 
och övernatta på hotell (bekostas av LO) och att förtroendevalda och medlemmar på 
utbildning bör erbjudas goda förutsättningar att få ut så mycket som möjligt av 
kurs/konferens. 
 
LO har ett i dag ett resereglemente för uppdrag i tjänsten. Det finns också ett mer detaljerat 
regelverk för resor i samband med kurser som innehåller regler i motionens anda.  
 
LOs förbundsråd för studier (LCU) beslutade i maj 2017 om ett nytt regelverk för resor till 
kurser. Bakgrunden till beslutet är att de under en längre tid har haft mycket stora kostnader 
för deltagare som har kommit en dag innan kursstart. LCU-beslutet, som gäller från och med  
den 1 januari 2018, innebär att avgångstiden för bussen från Cityterminalen i Stockholm 
ändras från klockan 10:00 till klockan 11:00. På så vis kan de flesta i Sverige åka samma dag, 
vilket är grundregeln. Av pedagogiska och allmänmänskliga skäl finns det ett undantag från 
grundregeln som innebär att ingen kursdeltagare ska behöva lämna hemmet före klockan 
06:00 om man inte själv väljer att göra det. 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår Kommunals förbundsstyrelse LOs 
representantskap besluta 
 
att anse motion 10_03 besvarad. 
 
LOs utlåtande över motionen 
Resereglemente 
Kommunal Sydväst 
 
att  LO tar fram resereglemente, 
 
att resor sker utifrån reseplanering med utgångspunkt att bidra till ett miljömässigt bra 

resande till rimliga kostnader, 
 
att när resan som genomförs med tåg behöver påbörjas före klockan 06.00 (start från 

bostaden) kan uppdragstagaren efter godkännande från uppdragsgivaren ges möjlighet 
att åka kvällen innan och övernatta på hotell (bekostas av LO) och 

 
att förtroendevalda och medlemmar på utbildningen bör erbjudas goda förutsättningar för 

att få ut så mycket som möjligt av kurs/konferens. 
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Motionären yrkar på att LO tar fram ett resereglemente som tar hänsyn till 
kostnadseffektivitet såväl som miljö. Vidare yrkar motionären på att uppdragstagare, vars resa 
påbörjas före 06.00 från bostaden, ska erbjudas (efter godkännande från uppdragsgivare) 
möjlighet att åka kvällen innan och merkostnaden bekostas av LO.   
 
LOs centrala studiekommitté (LCU) beslutade i maj 2017 om ett regelverk för resor till kurser 
som i princip följer motionens huvuddrag. Beslutet, som är tänkt att gälla från 1 januari 2018, 
innebär att avgångstiden för bussen till Runö från Cityterminalen flyttas fram till kl. 10.15. 
Detta med förhoppningen att fler kursdeltagare ska kunna åka samma dag som kursstart 
(grundregeln). Av pedagogiska och allmänmänskliga skäl finns det undantag från grundregeln 
som innebär att ingen kursdeltagare ska behöva lämna hemmet före kl.06.00 om man inte 
själv väljer det. I sådana fall (där LO är uppdragsgivare) står LO för merkostnaden som 
medföljer av att anlända dagen innan kursstart.  
 
LOs styrelse föreslår representantskapet besluta 
 
att anse motionen besvarad.  
 
 
 
10_02 - Sjukförsäkringen 
Kommunal Sydväst 
 
Trots att lagstiftningen avseende sjukförsäkringssystemet inte ändrats, så är det tydligt att 
tillämpningen från Försäkringskassan inneburit en påtaglig begräsning av sjukpenningrätten. 
 
Den indragna sjukpenningen har eskalerat. Vi träffar flera medlemmar i Kommunal som 
vittnar om hur Försäkringskassan oresonligt, orubbligt och omotiverat drar in sjukpenningen.  
Den hantering som Försäkringskassan tillämpar är både respektlös och kränkande mot våra 
medlemmar som drabbas av ohälsa. 
 
Vi tycker att det är bra att sjuktalen minskar. Men ett sjunkande sjuktal måste ha sin grund i 
att människor faktiskt får en ökad arbetsförmåga, inte genom att ohejdat dra in sjukpenningen 
och därigenom manipulera statistiken. 
 
Vi yrkar 
 
att LO jobbar för att regeringen ser över lagstiftningen angående tillämpningsreglerna i 

sjukförsäkringen och  
 
att LO jobbar för att tillämpningen gällande betydelsen av vad man tidigare arbetat med, 

vilken utbildning man har eller hur arbetsmarknaden ser ut ska få större betydelse när den 
försäkrade prövas mot arbetsmarknaden. 

Förbundets utlåtande till motionen 
 
I motion 10_02 yrkas att LO jobbar för att regeringen ser över lagstiftningen angående 
tillämpningsreglerna i sjukförsäkringen, och att LO jobbar för att tillämpningen gällande 
betydelsen av vad man tidigare arbetat med, vilken utbildning man har eller hur 
arbetsmarknaden ser ut ska få större betydelse när den försäkrade prövas mot 
arbetsmarknaden. 
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LO vill omvandla de nu rådande tidsgränserna i rehabiliteringskedjan till stödjepunkter där 
individen rustas med rehabiliteringsrättigheter. Det kan exempelvis handla om rätten till 
arbetsanpassning och lämpliga vård- och rehabiliteringsinsatser. Men det kan också handla 
om att, om inget annat fungerar, få stöd att ställa om och finna en ny plats på arbetsmarknaden 
som bättre passar den egna arbetsförmågan. 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår Kommunals förbundsstyrelse LOs representantskap 
besluta 
 
att anse motion 10_02 besvarad. 
 
LOs utlåtande till motionen 
 
I motion 10_02 yrkas att LO jobbar för att regeringen ser över lagstiftningen angående 
tillämpningsreglerna i sjukförsäkringen och att LO jobbar för att tillämpningen gällande 
betydelsen av vad man tidigare arbetat med, vilken utbildning man har eller hur 
arbetsmarknaden ser ut får större betydelse när den försäkrade prövas mot arbetsmarknaden. 
 
Motionären tar upp frågor som behandlas av LO-kongressen och LOs styrelse, i remissvar och 
i rapporter till LO-kongressen. LOs linje i dessa frågor är tydlig. LO anser att lagstiftningen 
och Försäkringskassans regelverk i betydligt större utsträckning än idag måste ge utrymme att 
väga in individernas skilda förutsättningar avseende exempelvis ålder, 
bosättningsförhållanden och utbildningsbakgrund. Denna möjlighet fanns tidigare i 
lagstiftningen i det som då benämndes som ”särskilda skäl”, men avskaffades när 
alliansregeringen sommaren 2008 genomdrev sin stora systemförändring 
(”rehabiliteringskedjan”). De som i störst utsträckning drabbats av detta är kvinnliga anställda 
i LO-förbunden. 
 
När det gäller de rådande tidsgränserna i sjukförsäkringen har LO vid upprepade tillfällen 
krävt att dessa ska ses över eftersom ett allt för ensidigt ansvar ligger på den enskilde 
försäkrade samtidigt som andra viktiga aktörer i sjukskrivningsprocessen i allt för hög 
utsträckning friskrivs från ansvar. LO anser att tidsgränserna i sjukförsäkringen ska 
omvandlas till stödjepunkter där individen rustas med konkreta rehabiliteringsrättigheter. Den 
enskilde ska också, om inget annat fungerar, få stöd att ställa om och finna en ny plats på 
arbetsmarknaden som bättre passar den egna arbetsförmågan. 
 
LOs styrelse föreslår representantskapet besluta 
 
att anse motionen besvarad. 
 
 
 
07_02 - Ta bort karensdagen 
Kommunal Norrbotten 
 
Avdraget för karensdagen slår hårt mot de som arbetar inom vård och omsorg. De blir 
smittade av att vara i nära kontakt med de enskilda då de cirkulerar många sjukdomar såsom 
magsjuka, förkylningar, och det är i detta läge personal måste ta hand om dem vilket utsätter 
dem för smitta. Varje gång de måste vara hemma på grund av sjukdom som de blivit smittade 
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av på jobbet får de en karensdag (vid magsjuka måsta man stanna hemma i minst ett dygn 
efter att man blivit frisk för att säkerställa att smittan inte sprids). 
 
Vi yrkar 
 
att LO arbetar för att karensdagen tas bort och 
 
att det vid frånvaro på grund av magsjuka inte förefaller någon lönesänkning alls.  
 
Förbundets utlåtande till motionen 
I motion 07_02 yrkas att LO arbetar för att karensdagen tas bort, och att det 
vid frånvaro på grund av magsjuka inte förefaller någon lönesänkning alls. 
 
Motionären yrkar att LO ska arbeta för att karensdagen avskaffas och för att 
frånvaro på grund av magsjuka inte leder till något lönebortfall. 
 
Kommunal håller med motionären om att karensdagen bör tas bort. Ett steg 
på vägen är att förändra karensdagen till ett karensavdrag. Det slutliga målet 
för Kommunal är dock, så som motionären yrkar, att karensdagen ska tas 
bort. 
 
Under 2015 publicerade Kommunal rapporten Friskt liv i sikte – en rapport 
om sjuknärvaro i Välfärdstjänstesektorn. Den handlar om medlemmarnas 
villkor och förutsättningar i arbetslivet och den ger faktastöd både till 
problembeskrivningen i föreliggande motion och till tidigare debatter om 
karensdagen. En stor andel av medlemmarna, som under perioden mars 
2014–mars 2015 rapporterat sjuknärvaro vid ett eller flera tillfällen, hade 
smittsamma sjukdomar, bland annat luftvägsinfektioner såsom influensa och 
lunginflammation, infektion i mage eller tarmar och feber.  
 
Det är mycket troligt att medlemmarnas höga sjuknärvaro bidrar till 
spridning av smittsamma sjukdomar, vilket har negativa hälsokonsekvenser 
för alla drabbade. Mer än en femtedel av medlemmarna har arbetat sjuka vid 
fler än fem tillfällen under undersökningsperioden, vilket på sikt kan leda 
till allvarliga sjukdomar och längre sjukfrånvaro. 
 
Enligt olika internationella studier kan även arbetsutförandet påverkas 
negativt av sjuknärvaro med olika symptom, bland annat som en följd av 
försämring i koncentrationsförmågan, försämring i interpersonell 
kommunikation, upprepning av arbetsmoment och långsamhet. 
Sammantaget bidrar sjuknärvaron till ökade kostnader för hälso- och 
sjukvården och för socialförsäkringen till följd av ökade risker för 
smittspridning, ökad ohälsa och mänskligt lidande samt på sikt längre 
sjukfrånvaro. Men den bidrar också till kostnader i form av försämrat 
arbetsutförande och sämre kvalitet i tjänsteutbudet.  
 
Många av Kommunals medlemmar anser sig inte ha ekonomiska 
förutsättningar för att sjukskriva sig. I Kommunals rapport uppges 
karensdagen vara det främsta skälet till sjuknärvaro av mer än hälften av 
dem som haft sjuknärvaro. 
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Kommunal anser att det är orimligt att medlemmar, i vars arbete det finns en 
inbyggd risk för smitta, betalar självrisk när de drabbas av smittsamma 
sjukdomar. Det är inte försvarligt att ansvariga för sjukförsäkringspolitiken 
inte uppmärksammar de negativa konsekvenserna av karensdagen.  
 
Kommunal anser, i linje med motionärens yrkande, att LO ska verka för att 
karensdagen avskaffas.  
 
Inkomstbortfall utöver karensdagen, vid mag-eller tarminfektion såsom vid 
annan sjukdom, beror på den lagstadgade sjukförsäkringens utformning. 
Sjukförsäkringen medger en kompensation för förlorad arbetsinkomst vid 
sjukdom om max 80 procent. Full kompensation ingår inte i 
sjukförsäkringen. Enligt Kommunal bör LO inte arbeta för att förändra 
denna nivå via lagstiftaren.  
 
En möjlighet för respektive förbund finns att avtalsvägen förhandla fram ytterligare 
kompensation från arbetsgivaren vid avtalsförhandlingarna, om den prioriteringen görs av 
respektive avtalsdelegation. Kommunal menar att inte heller denna fråga bör drivas av LO. 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår Kommunals förbundsstyrelse LOs 
representantskap besluta 
 
att bifalla motion 07_02 första att-satsen och  
 
att avslå motion 07_02 andra att-satsen.  
  
LOs utlåtande till motionen 
 
I motionen yrkas att LO ska arbeta för att karensdagen avskaffat och att frånvaro på grund av 
magsjuka inte ska leda till något lönebortfall alls. 
 
De två senaste LO-kongresserna har beslutat att LO ska arbeta för att avskaffa karensdagen. 
Så har också skett LO har på olika sätt lyft fram de negativa konsekvenser som karensdagen 
orsakar, det handlar inte minst om den destruktiva sjuknärvaron och smittspridningen. De som 
drabbas hårdast av detta är framförallt kvinnorna i LO-förbunden. Karensdagsfrågan handlar 
alltså om både klass- och könsmakt. Dessutom har karensdagen helt uppenbart långsiktigt 
negativa effekter på folkhälsan. 
 
LOs och LO-förbundens opinionsarbete i frågan har lett till att fler fått insikt i de negativa 
effekter som karensdagen för med sig. Det är i ljuset av det som förslaget ett karensavdrag ska 
ses. Detta är ett steg i rätt riktning, som skyddar dem med osäkra anställningar, 
deltidsarbetande och de med oregelbundna/långa arbetspass. Men fortfarande finns det 
anledning att arbeta vidare så att karensdagen avskaffas helt.  
 
LO är dessutom positiv till att det ytterligare via avtal ska vara möjligt att begränsa de 
negativa effekterna av karensdagen. Hur de olika avtalslösningarna ser ut och utformas är 
något som framförallt ligger på de parter som sluter avtalen. 
 
LOs styrelse föreslår representantskapet besluta  
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att bifalla första att-satsen samt 
 
att avslå andra att-satsen. 
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