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Verksamhetsåret 2014 präglades kanske framför allt av det facklig-politiska
arbetet. Det många kallade ett ”supervalår” inleddes med valen till Europaparlamentet i maj och avslutades med de svenska
valen till kommuner, landsting och riksdag i
september.
Europavalet innebar en fortsatt borgerlig majoritet i Bryssel men framgångarna för de eu-
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ropeiska socialdemokraterna betydde ändå att
vi ökade våra möjligheter att i facklig-politisk
samverkan lyfta fram våra krav om ett socialt
Europa där jobben och rättvisan sätts främst.
I september fick Sverige äntligen en ny regering med Stefan Löfven som statsminister.
Och jag vågar påstå att vi från LOs sida bidrog
starkt till det. För första gången drev LO en
egen facklig valrörelse. Tillsammans ringde vi
över 220 000 samtal till LO-medlemmar över
hela landet. Jag och de andra i LO-ledningen
besökte fler än 240 arbetsplatser. LOs 13 kampanjfilmer och två dokumentärer visades över
en miljon gånger på Youtube och nyhetsrapporteringen om den fackliga valrörelsen resulterade i fler än 4 500 pressklipp. Den styrka vi
byggde upp gjorde dessutom att vi snabbt kunde sätta hela vår valorganisation på fötter igen
redan i december, när alliansen tillsammans
med Sverigedemokraterna höll på att driva vårt
land mot ett extra val.
För tionde året i rad kunde LO och förbunden under juli arrangera Facket i Almedalen. Vi
genomförde inte mindre än 62 olika seminarier.
Bland annat ett mycket välbesökt seminarium
med den uppmärksammade franske ekonomen
Thomas Piketty. LO blev dessutom utsedda till
årets opinionsbildare under Almedalsveckan.
Vårt mål med den fackliga valrörelsen var att lyfta fram LO-medlemmarnas krav på politiken. Det
är ett arbete som givetvis inte
avstannade efter valet, särskilt
med tanke på det oklara parlamentariska läget. LO fortsatte att driva på för att lyfta
fram medlemmarnas krav

som bättre a-kassa, en mänsklig sjukförsäkring
och satsningar på jobb och utbildning.
Den allt överskuggande politiska frågan för
LO 2014 var givetvis jobben. I sina Ekonomiska utsikter pekade LO-ekonomerna därför på
behovet av en mer expansiv ekonomisk politik,
med satsningar på utbildning och arbetsmarknadspolitik liksom omfattande investeringar i
välfärd, infrastruktur och bostäder. Under 2014
intensifierades också arbetet med vår stora kongressutredning Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik. Den ska visa vägen mot en ny
ekonomisk politik som förenar full sysselsättning och rättvisa löner med dagens öppna ekonomi. Projektet har redan resulterat i ett stort
antal underlagsrapporter om exempelvis globaliseringen, lönebildningen, penningpolitiken
och skolan. Arbetet har fortsatt under hela året
och kommer att resultera i en slutrapport till
LO-kongressen 2016.
Vi har under året också på flera sätt lyft fram
de problem som finns bland de som har ett jobb.
En ständigt närvarande fråga är vikten av en
god arbetsmiljö. I oktober hade vi på LO besök
av EU-kommissionen. De ville lära sig mer om
hur det svenska systemet med fackliga skyddsombud fungerar. De fick följa med regionala
skyddsombud ut på flera olika typer av arbetsplatser för att se hur man kan omvandla bestämmelser i arbetsmiljölag och föreskrifter till
praktisk skadeförebyggande handling. Vi hoppas givetvis att detta kan leda till ett bättre arbetsmiljöarbete i hela Europa.
I den rapport om anställningsformer vi presenterade kunde vi också visa hur de otrygga
anställningarna alltmer breder ut sig. De tidsbegränsade anställningarna har ökat stadigt och

är nu uppe på historiskt höga nivåer, särskilt
bland unga. I den Jämställdhetsbarometer vi
presenterade på Internationella kvinnodagen
den 8 mars kunde vi synliggöra mäns och kvinnors faktiska månadslöner, när man också tagit
hänsyn till det utbredda deltidsarbetet bland
kvinnor. Undersökningen visade på ett tydligt
sätt vilka stora klyftor löneskillnaden mellan
kvinnor och män medför.
Svenska löntagares situation påverkas dessutom alltmer av vad som händer i resten av världen. Därför har vi fortsatt att lägga stor vikt vid
vår internationella verksamhet, inte minst arbetet inom Europafacket, EFS, och vår globala
fackliga samorganisation, IFS. En av många frågor vi särskilt uppmärksammade under 2014 var
de kränkningar av fackliga och andra mänskliga
rättigheter som ofta sker vid stora internationella idrottsevenemang. Under året kunde LO tillsammans med Sveriges Olympiska Kommitté,
SOK, därför teckna ett historiskt samarbetsavtal om OS i Stockholm år 2022. Målet är att visa
hur ett stort internationellt evenemang i alla
delar kan byggas på respekt för mänskliga rättigheter. Inte bara för de aktiva utan också för
dem som bygger arenorna, städar anläggningarna, bäddar sängarna och skjutsar både aktiva
och besökare till tävlingarna. Vi vill helt enkelt
ha rena spel och bra arbetsförhållanden för alla
som är med och gör de olympiska spelen möjliga.
Årets verksamhet har både i detta och i alla
andra avseenden planerats och genomförts utifrån de fem prioriterade områden LO har
satt upp: Arbete, Rättvisa, Kollektivavtal,
Starka och Medlemsnära.
Karl-Petter Thorwaldsson
LOs ordförande
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Så styrs LO
Kongressen är LOs högsta beslutande organ.
LOs styrelse och ledning väljs av kongressen.

Foto: Joacim Schwartz Photography

Stående från vänster: Johan Lindholm, Byggnads. Per-Olof Sjöö, GS. Veli-Pekka Säikkälä, IF Metall.
Hans-Olof Nilsson, Livs. Lars Lindgren, Transport. Torbjörn Johansson, LO. Magnus Pettersson, Fastighets.
Sittande från vänster: Jan Rudén, Seko. Micke Johansson, Målarna. Malin Ackholt, Hotell- och restaurangfacket.
Karl-Petter Thorwaldsson, LO. Susanna Gideonsson, Handels. Tobias Baudin, LO. Annelie Nordström, Kommunal.
Per-Håkan Waern, Elektrikerna.
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Landsorganisationens styrelse fr o m 2014-10-22

Karl-Petter Thorwaldsson
Tobias Baudin
Ingela Edlund
Torbjörn Johansson

LO
LO
LO
LO

Ordinarie ledamöter

Suppleanter

Johan Lindholm
Byggnadsarbetareförbundet

Lars Hildingsson
Patrik Östberg
Torbjörn Hagelin

Jonas Wallin
Elektrikerförbundet

Per-Håkan Waern
Ulf Carlsson
Ronny Wenngren

Hans Öhlund
Fastighetsanställdas Förbund

Magnus Pettersson
Gunilla Kevdal
Peter Aronsson

Per-Olof Sjöö
GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch

Tommy Andersson
Erik Georgii
Mari Arvidsson

Susanna Gideonsson
Handelsanställdas förbund

Tommy Tillgren
Linda Palmetzhofer
Harald Petersson

Ella Niia
Hotell- och restaurangfacket

Therése Guovelin
Malin Ackholt
Vakant

Anders Ferbe
IF Metall

Marie Nilsson
Veli-Pekka Säikkelä
Monika Theodorsson
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Ordinarie ledamöter

Suppleanter

Annelie Nordström
Kommunalarbetareförbundet

Anders Bergström
Lenita Granlund
Per Holmström

Hans-Olof Nilsson
Livsmedelsarbetareförbundet

Eva Guovelin
Gerald Lindberg
Kristina Nordström

Jan Granvik
Musikerförbundet

Thomas Bjelkerud
Tommy Kaså
Gunnel Persson

Mikael Johansson
Målareförbundet

Peter Sjöstrand
Jan Staaf
Kaj Persson

Matts Jutterström
Pappersindustriarbetareförbundet

Mikael Lilja
Henry Heiniö
Mikael Jansson

Jan Rudén
Seko

Thomas Abrahamsson
Anneli Jonsson
Lars Petersson

Lars Lindgren
Transportarbetareförbundet

Tommy Wreeth
Markus Pettersson
Marcel Carlstedt
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Arbetsfördelning för LO-ledningen,
kanslichefenoch ekonomichefen
LOs kongressvalda ledning

LOs kongressvalda ledning har under styrelsen
det övergripande ansvaret för verksamheten
och att LO-kongressens beslut fullföljs. Enligt
LOs stadgar utgör de tillsammans LOs arbetsutskott. Ledningen har fördelat ansvaret sig emellan enligt nedan.
Ordförande – Karl-Petter Thorwaldsson

Ordföranden utövar tillsammans med styrelse
och arbetsutskott ledningen för LOs löpande
verksamhet. Ordföranden leder förhandlingarna vid styrelsens och arbetsutskottets sammanträden, svarar för att alla förekommande ärenden föredras och ansvarar för verkställigheten
av kongressens, representantskapets och styrelsens beslut. Ordföranden har det övergripande
ansvaret för hela LO-kansliets arbete. Följande
politikområden lyder direkt under ordföranden; Arbetsmarknads- och utbildningspolitik,
arbetslöshetsförsäkringen, ekonomisk politik,
internationellt fackligt arbete, migration, opinionsbildning, jämställdhet och hbtq-frågor.
Förste vice ordförande – Tobias Baudin

Förste vice ordföranden biträder ordföranden
och är i första hand ordförandens ställföreträdare. Förste vice ordföranden svarar därutöver
för välfärdsfrågor inklusive socialförsäkringar,
facklig-politisk samverkan och ungdomspolitik.
Andre vice ordförande – Ingela Edlund

Andre vice ordföranden biträder ordföranden
och är i andra hand ordförandens ställföreträdare. Andre vice ordföranden svarar därutöver för
näringspolitik (inklusive bland annat kommunikations-, miljö- och energifrågor), integration

och ”Alla kan göra något”, facklig organisering,
facklig utbildning, LOs regionala och lokala organisation, stadgefrågor och Socialfonden.
Avtalssekreterare – Torbjörn Johansson

Avtalssekreteraren biträder ordföranden och
är i tredje hand ordförandens ställföreträdare.
Avtalssekreteraren ansvarar för och samordnar
förhandlingsverksamheten. Avtalssekreteraren
svarar därutöver för arbetsrätt och övrig reglering av anställningsvillkor, löne- och arbetstidspolitik, arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor,
arbetslivsutveckling, diskrimineringsfrågor, avtals- och medlemsförsäkringar, pensionsfrågor,
organisations- och gränsdragningsfrågor samt
ägarpolicy.
Kanslichef

LOs kanslichef ingår i LOs ledningsgrupp och
ansvarar inför LOs ordförande för samordningen av kansliets interna arbete. Kanslichefen har
det övergripande ansvaret för LO-kansliet, LOs
dotterbolag och organisationer. Kanslichefen
ansvarar även för verksamhetsplanering, resursfördelning och uppföljning samt för LOs
krisberedskap.
Ekonomichef

Ekonomichefen ansvarar inför LOs ordförande för placeringar av LOs tillgångar samt affärsmässiga verksamhet. I tjänsten ingår även
uppföljning och planering av den årliga verksamheten. I tjänsten ingår även vissa uppdrag
inom LOs bolagskoncern.
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LO-kansliets organisation

Ledningskansliet

Ledningskansliet ansvarar för den strategiska
och politiska planeringen i LO-kansliet och
samordningen och utvärderingen av LOs opinionsbildande och kommunikativa insatser, både
internt och externt. Enheten ansvarar för pressoch mediearbete, kampanjer, facklig-politisk
samverkan på nationell nivå, omvärldsbevakning, medborgarkontakter samt hemsida, blogg
och sociala medier. Enheten ansvarar även för
information om kollektivavtalade försäkringar. Ledningskansliet administrerar, planerar och
organiserar representantskapets sammanträden.
Enheten samordnar och förbereder ledningens
aktiviteter och bistår med administrativt stöd
till ledningspersonerna.
Arbetslivsenheten

Arbetslivsenheten samordnar förbunden i förhandlingsfrågor och ansvarar för förhandlingar om avtalspensioner, avtalsförsäkringar, bemanningsavtalet och Samhallavtalet. Enheten
handlägger gränsdragningsärenden och har an-

svar för policyutveckling och bevakning inom
områdena arbetsrätt, lönepolitik, allmän sjukförsäkring, allmän pension, arbetslivsutveckling, diskriminering, jämställdhet och facklig
feminism, migrationspolitik, arbetstagarnas integritet, ekonomisk brottslighet, medlemsförsäkringar och offentligt finansierad välfärdspolitik. Enheten samordnar förbunden inom
arbetsmiljöområdet, regionala skyddsombudsverksamheten och standardisering.
Enheten för ekonomisk politik och arbetsmarknad

Enheten för ekonomisk politik och arbetsmarknad ansvarar för policyutveckling och bevakning inom ekonomisk politik, arbetsmarknadspolitik (inklusive arbetslöshetskassor och
arbetslöshetsförsäkringen), utbildningspolitik
och näringspolitik. Enheten ansvarar också för
omställningsstödet, migrationspolitik (tillsammans med arbetslivsenheten) och bistår avtalsrådet med beräkningar av det samhällsekonomiska löneutrymmet.

Ordförande

Kanslichef

Ledningskansliet

Arbetslivs
enheten
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Enheten för
ekonomisk politik
och arbetsmarknad

Internationella
enheten

Organisations
enheten

Personal- och
serviceenheten

Ekonomienheten

Internationella enheten

Internationella enheten är policyskapande
inom områdena internationell facklig politik och utrikespolitiska frågor, demokrati och
grundläggande mänskliga fri- och rättigheter,
bistånds- och utvecklingspolitik, övergripande europapolitiska frågor, handels- och investeringsfrågor, samt företag och mänskliga rättigheter. Enheten ansvarar för LOs samarbeten
med fackliga, mellanstatliga och andra internationella organisationer samt nationella organisationer som arbetar med internationella fackliga frågor. Enheten samordnar LOs EU-arbete
internt, med förbunden och i relation till TCO
och Saco, samt ansvarar för facklig-politisk samverkan internationellt.
LOs vision för det internationella arbetet är
en värld med fria, demokratiska och starka fackföreningar där nationella och internationella
regelverk garanterar arbetstagarnas grundläggande fackliga och andra mänskliga rättigheter,
såväl i arbetslivet som i samhället i övrigt. Vi
vill ha en global ekonomi som bidrar till social
trygghet, full sysselsättning, rättvis fördelning
och en hållbar värld.
För att bidra till LOs internationella vision,
ska LOs internationella enhet företräda LOmedlemmarna genom: (1) politisk påverkan internationellt; (2) nätverk och allianser med progressiva krafter; (3) att erbjuda LO-förbunden
och samarbetspartners en arena för utbyte av
idéer, kompetens och erfarenheter; och (4) att
följa och ta hem internationell utveckling, idéer
och sakfrågor.

tionsgrad” och ”Alla kan göra något”. Det finns
elva LO-distrikt. De organiserar den fackliga
och politiska samverkan, samordnar den tvärfackliga utbildningen, driver och samordnar
regionala arbetsmarknadspolitiska frågor samt
arbetar med ungdoms- och skolverksamhet på
lokal och regional nivå.
Personal- och serviceenheten

Enheten ansvarar för förhandlingar av löne- och
anställningsvillkor, kompetensutveckling, arbetsmiljö, friskvård, rehabilitering, psykosociala
frågor, intern jämställdhet, integration och rekrytering. Enheten svarar också för LO-kansliets gemensamma service och administrativa
stöd inklusive IT. Enheten ansvarar också för
verksamheten inom AFO Arbetarrörelsens förhandlingsorganisation, LO och LO-förbundens
arbetsgivarorganisation.
Ekonomienheten

Ekonomienheten har till uppgift att stödja
andra enheter i deras arbete och samordna
kansliets frågor inom ekonomi och redovisning. Enheten ansvarar även för underlag till
verksamhetsplanering och uppföljning. Inom
ekonomifunktionen finns stöd för enheternas
ekonomihantering i form av redovisning och
budget. Enheten ansvarar för in- och utbetalningar, uppföljning samt att LOs redovisning
följer lagar och regler. Enheten ansvarar för stiftelseförvaltning och representerar LO i de sammanhang ekonomisk kompetens är nödvändig.
Enheten har även ansvar för förvaltningen av
LOs fastigheter.

Organisationsenheten

Organisationsenheten samordnar den tvärfackliga utbildningen och den lokala regionala
organisationen. Områden som också ligger på
enhetens ansvar är information om kollektivavtalade försäkringar, 020-verksamheten (”Facket
Direkt”), skolinformation och ungdomsverksamhet, facklig-politisk verksamhet på regionaloch lokal nivå samt projekten ”Högre organisa-
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LOs verksamhet 2014

Ledningens aktiviteter
2014 kallades av många för ett ”supervalår” med
val till Europaparlamentet i maj och val till
kommuner, landsting och riksdag i september.
Detta präglade förstås också LO-ledningens aktiviteter under året.
LO drev för första gången en egen facklig
valrörelse. LOs ledning genomförde en valturné med besök på mer än 240 arbetsplatser runt
om i landet. Full sysselsättning var ett av de tre
kraven i LOs politiska plattform som ledningen lyfte i diskussionerna med medlemmar och
förtroendevalda. Sysselsättning/arbetslöshet var
också den viktigaste frågan för LOs medlemmar, enligt en undersökning som gjordes inför
valet. Ett bättre arbetsliv och en bra och utvecklad välfärd var andra krav som lyftes fram
i plattformen.
Karl-Petter Thorwaldsson valdes under året
till biträdande ordförande i Världsfacket, IFS,
och har i den rollen i flera sammanhang lyft
Världsfackets prioriterade område fackliga rättigheter och stopp för vår tids slavarbete. Han
har uppmärksammat hur arbetare på många
håll utnyttjas hänsynslöst, bland annat vid
möten med arbetare och fackligt aktiva i Kambodja och Nepal. LO har också samarbetat med
svenska idrottsrörelsen om att mänskliga rättigheter måste respekteras och följas i samband
med internationella idrottsarrangemang.
Otryggheten i arbetslivet, speciellt för unga,
uppmärksammades bland annat vid årets Ungdomsforum, där Tobias Baudin delade ut LOs
pris för årets fackliga hjältedåd till Mathias Westbrand-Emilsson från HRF som lyckats skapa stor
uppmärksamhet och debatt kring problemet att
många unga tvingas provjobba gratis. Kravet på
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en 90-dagarsgaranti för unga är ett krav som betonades starkt av ledningen under året.
Ingela Edlund uppmärksammade under sommaren hoten mot fackliga antirasister och betonade att fackföreningsrörelsen har en avgörande roll i att vara en motkraft mot rasism och
främlingsfientlighet. LO fortsätter och stärker
det antirasistiska arbetet inom ramen för ”Alla
kan göra något”.
Vikten av en god arbetsmiljö har vid många
tillfällen påtalats av LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson. Allt fler blir sjuka av jobbet
och arbetsvillkoren har försämrats framför allt
för kvinnor, med ökade sjuktal som följd. LO
har bland annat krävt en nollvision när det gäller dödsolyckor på jobbet.
Inför Internationella kvinnodagen presenterades för första gången LOs Jämställdhetsbarometer med förslag till reformer för att stärka
kvinnors ställning i arbetslivet. ”Tid, makt och
pengar” var årets tema och rapporten visade på
de tydliga köns- och klasskillnaderna på den
svenska arbetsmarknaden, inte minst när det
gäller lön.

LOs representantskap
Två representantskapsmöten har genomförts
under 2014. Ett den 14 maj och ett den 22 oktober. På vårmötet godkändes verksamhets- och
revisionsberättelsen för 2013. Till höstmötet
hade det kommit in 48 motioner. Bifall till styrelsens förslag gavs för samtliga motioner.

Sociala medier
LO har under det gångna året arbetat framgångsrikt med sociala medier. Såväl antalet
som följer LO som antalet aktiviteter och del-

tagandet i dessa har ökat kraftigt. Inför valen
under året intensifierades arbetet vilket också
gav resultat. LO utsågs till årets opinionsbildare
i Almedalen.

Medieverksamhet
Syftet med LOs medverkan i massmedier och
den mediala debatten är alltid att främja LOmedlemmarnas intressen.
År 2014 präglades medieaktiviteterna till stor
del av de dubbla valrörelserna dels inför EUparlamentsvalet i maj, dels inför riksdagsvalet
i september. LOs egna fackliga valrörelse återspeglas tydligt i statistiken över pressutskick
och olika medieaktiviteter.
Till de medialt mest uppmärksammade aktiviteterna hör den årligt återkommande Sommarkampanjen. LO-ekonomernas rapport
Makteliten och seminariet med den franske
ekonomen Thomas Piketty under Almedalsveckan, hör också till det som fick stort genomslag, liksom rapporten om visstidsanställningar,
som presenterades på hösten.
Även LOs internationella arbete har rönt stor
uppmärksamhet under 2014, bland annat LOordföranden Karl-Petter Thorwaldssons medverkan vid Världsekonomiskt Forum i Davos,
samt engagemanget för migrerande arbetskraft
och arbetet för Rena Spel i samband med större
idrottsevenemang.
Under året skickade LO sammanlagt 72
pressmeddelanden och 82 pressinbjudningar
till aktiviteter, som ledningens valturnéer och
valmöten samt seminarier, presskonferenser,
pressluncher och andra möten. 100 debattartiklar undertecknade av LO-företrädare har också
publicerats under året.
En sökning på ”LO” i medieverktyget Retriever för år 2014 ger sammanlagt 32 631 träffar.
För tredje året i rad analyserar marknadsundersökningsföretaget TNS/Sifo på vårt uppdrag
mediebilden av LO. Granskningen visar att LO
sammantaget behåller sin position som relevant
i samhällsdebatten.

Antalet läsarkontakter sjunker visserligen
jämfört med tidigare år. Även kvaliteten i rapporteringen har minskat. Men fokus ligger fortfarande på LOs målområden, om än något mindre än för ett år sedan.
En fjärdedel av mediekontakterna handlar
om Arbete (25 procent) medan målområdena
Rättvisa, kollektivavtal, samordning och lönepolitik tillsammans svarar för drygt en tredjedel
av rapporteringen (32 procent). Andelen publicitet utanför de prioriterade områdena ökade
under året från 25 till 39 procent.
Sex av tio införanden om LO är fortfarande
på nyhetsplats, där LO själv kommer till tals,
och ger en positiv bild. Fyra av tio är på åsiktsplats, vilket under valåret 2014 inte oväntat ger
en mer kritisk bild.
Det gångna året var inget avtalsår och i området ”kollektivavtal” dominerades istället rapporteringen av kraven på ordning och reda på
arbetsmarknaden, där LOs hållning mötte
mycket kritik på åsiktsplats.
LO uppfattas dock fortfarande som starkt
drivande i alla frågor som rör arbete. Under
valrörelsen ligger tonvikten på full sysselsättning (52 procent), bättre arbetsliv (28 procent)
och en bra och utvecklad välfärd (20 procent).
En av utmaningarna inför nästa år är att försöka påverka kvinnornas bild av LO, där anseendet visar en nedåtgående trend. Det handlar
också om att ta vara på våra kritiker och använda dem för att lyfta LOs egna frågor och
förmedla vår syn.
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Arbetslivsenheten
Långsiktiga mål

Under året har det på kansliet tillsammans med
avtalsrådet inletts ett arbete med att ta fram
långsiktiga lönepolitiska mål för LO-förbunden.
Med långsiktiga mål avser LO-förbunden en
period om tre kongressperioder, det vill säga
fram till år 2028. Målen ska ses som en övergripande färdriktning för LOs löne- och avtalspolitik i kommande avtalsrörelser. Avsikten är att
de gemensamma lönepolitiska målen ska samspela med den samhällsekonomiska politiken i
kongressrapporten ”Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik”.
Förhoppningen är att bygga en långvarig samverkan på grundval av en gemensam uppfattning
om LOs målsättningar. Gemensamma långsiktiga mål kan även bidra med större uthållighet i
samordningen mellan LO-förbunden samt möjliggöra mer långsiktiga uppgörelser. Med gemensamma mål lägger förbunden förhoppningsvis
grunden för mer förtroendefulla relationer.
En strävan med målen är att de i så hög utsträckning som möjligt ska vara konkreta och
mätbara. Genom preciseringen uttrycks en verklig ambition. Utöver rena lönefrågor behandlas
i de långsiktiga målen exempelvis även deltidsoch visstidsproblematiken, arbetsmiljö, arbetstid, avtalspensioner och avtalsförsäkringar.
I arbetet med långsiktiga mål har kansliet inför varje sammanträde i LOs avtalsråd skickat
ut underlag. Vid sammanträdena fattades preliminära beslut (parkeringsbeslut) så långt det
var möjligt. Besluten sammanställs sedan av LOkansliet i en beslutslogg, som skickas till förbunden. Sammanträdena inleddes med att loggen
från det närmast föregående mötet noterades.
Processen avses vara avslutad i februari 2015
med att LOs styrelse och avtalsråd får ta ställning till ett fullständigt beslutsunderlag.
Avtal

De allra flesta förbundsavtalen förhandlades om
år 2013. Avtalsperioden blev i allmänhet treårig.
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Avtalsrörelsen 2014, som grundades på lönekostnadsnormen för 2013, blev därför relativt odramatisk med två undantag.
På Byggnads största avtal, Byggavtalet, hade
ett partsgemensamt arbete pågått för att försöka möta Byggnads krav på att ett huvudentreprenörsansvar skulle regleras i avtalet. Arbetet
ledde inte fram till att parterna kunde enas om
en reglering. Byggnads sade då upp avtalet och
varslade om stridsåtgärder. Därefter lyckades
parterna enas om en kollektivavtalsreglering
av frågan om huvudentreprenörsansvar.
Sekos avtal för spårtrafiken sades också upp
under året mot bakgrund av en stor tågoperatörs uppsägningar av heltidsanställda i syfte att
i stället använda deltid samt timanställningar.
Efter en drygt två veckor lång konflikt kunde
parterna enas om ett avtal. Frågan om timanställningar reglerades både i det centrala avtalet
och i det lokala avtalet med Veolia. Bland annat innebar regleringarna att timanställda blev
dyrare för arbetsgivaren.
Gränsdragningstvister

Styrelsen har fattat beslut om slutligt avgörande i tre gränsdragningstvister mellan Transport
och Handels under året. Samtliga tvister rörde
lager och terminalområdet.
LO har under året på prov skapat en förbundsgrupp som ska arbeta med vissa frågor kopplade
till LOs organisationsplan. Gruppen ska endast
behandla frågor där det gemensamma intresset
mellan förbunden dominerar, exempelvis gränsdragning gentemot tjänstemän och utbildningsfrågor kopplade till organisationsplanen.
Yrkesintroduktionsavtalen

Åtta av LOs medlemsförbund hade vid årets slut
träffat avtal om yrkesintroduktionsanställningar. Ytterligare förbund har fortsatt diskussioner
med sina motparter om att teckna sådana avtal.
Vid årets slut hade drygt 900 arbetstagare yrkesintroduktionsanställningar.
LO har under året fortsatt att kontinuerligt

träffa förbunden cirka en gång i månaden för
att uppnå samordningsvinster i arbetet med
framförallt det statliga stödet till yrkesintroduktionsanställningar. LO har också fört diskussioner med berörda departement och myndigheter i syfte att värna modellens särdrag
samt utveckla de statliga stödformerna.
Under hösten initierade LO ett arbete i förbundsgruppen i syfte att utveckla samordningen mellan förbunden på området och öka resurserna till arbetet.
Arbetsrätt

Inom området arbetsrätt har LO aktivt deltagit i samhällsdebatten på svensk och europeisk
nivå. Vid sidan av detta har LO även medverkat
vid möten, på kurser, i utbildningar och vid seminarier. LO medverkar i statliga utredningar,
bland annat i Utredningen om aktiva åtgärder
mot diskriminering och Registerutdragsutredningen. LO har deltagit i en rad verksamheter
på europeisk nivå i syfte att förändra balansen
mellan ekonomiska och sociala rättigheter inom
EU-rätten, exempelvis genom deltagande i kommissionens expertgrupp om utstationeringsdirektivet, Netlex, Social Policy and Legislation
Group på EFS samt genom annat påverkansarbete i kommissionen och Europaparlamentet.
LO har aktivt deltagit i den offentliga debatten,
bland annat angående LAS med fokus på turordningsreglerna och bestämmelserna om visstid och om offentlig upphandling och utstationerad arbetskraft. LO har också fokuserat på
den ökade övervakningen på arbetsplatser och
de problem som uppstår med anledning av detta, exempelvis kränkningar av den personliga
integriteten och den maktobalans som uppstår.
Ekonomisk brottslighet och migration

LO fortsatte under året att arbeta för att kampen mot social dumpning och ekonomisk
brottslighet blir en prioriterad fråga i samhällsdebatten. Även det arbetet fick anpassas
till riksdagsvalet. LO och Socialdemokraterna

presenterade, som en del av valrörelsen, ett gemensamt 10-punktsprogram kring ordning och
reda på arbetsmarknaden. Detta blev ett uppmärksammat inslag i valrörelsen. Flertalet av
punkterna handlade om ekobrott och migration. Samtliga punkter i programmet förutsätter insatser från lagstiftaren.
LO har därför, även efter riksdagsvalet, fortsatt arbetet med politisk påverkan. I arbetet
mot ekonomisk brottslighet och svartarbete har
LO, likt tidigare år, arbetat tillsammans med
rättsvårdande myndigheter och bransch- och
arbetsgivarorganisationer för att bilda opinion.
I november ordnades ett publikt och TV-sänt
seminarium om svartarbete. När det gäller social dumpning och utnyttjandet av migrerad
arbetskraft trädde en ny lag i kraft under året
som bland annat gav Migrationsverket i uppgift
att utföra efterkontroll av beviljade arbetstillstånd. Regeringen har under hösten aviserat att
man ämnar göra arbetserbjudandet i arbetstillståndsärenden juridiskt bindande.
Det är ett av LOs prioriterade politikförslag
för att få bukt med missförhållandena i arbetstillståndssystemet.
Löne- och arbetslivsstatistik

LO-medlemmarnas villkor i såväl arbetsliv som
fritid utreds och redovisas kontinuerligt i en rad
LO-rapporter. Som underlag till detta arbete används främst den offentliga välfärds- och lönestatistiken. År 2014 har följande LO-rapporter
gällande välfärd och löner publicerats:
–– Semester- och fritidsvanor för arbetare och
tjänstemän
–– Hundra år av ojämlikhet – Löner och löneutveckling efter klass och kön
–– Lönerapport år 2014 – Löner och löneutveckling år 1913–2013
–– Anställningsformer år 2014
Samhall

Samhallavtalet är ett avtal där LO samordnar förhandlingarna för sju förbund; IF Metall,
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Fastighets, Hotell- och restaurangfacket, GSfacket, Handels, Kommunal och Seko.
Under året har förbunden gemensamt tagit
fram en överenskommelse för hur man ska samarbeta för att medlemmarna ska organiseras enligt LOs organisationsplan.
Bemanningsavtalet

Bemanningsavtalet är de fjorton LO-förbundens likalydande kollektivavtal för anställda i
bemanningsföretag där LO har en samordnande uppgift. Avtalet tecknades för första gången
år 2000 och har sedan dess omförhandlats vid
fem tillfällen.
Under året har den statliga rapporten, Inhyrning och företrädesrätt till återanställning
(SOU 2014:55) presenterats. Den enda egentliga
slutsatsen som kan dras av rapporten är att det
är om inte omöjligt, så i vart fall väldigt svårt
att få fram objektiv statistik över företeelsen.
Bemanningsavtalet var också en del av det
gemensamma 10-punktsprogram som LO och
Socialdemokraterna tog fram inför valet, ”Ordningsregler för svensk arbetsmarknad”. Där
skriver vi bland annat att Lagen om uthyrning
ska ändras så att det blir förbjudet att hyra ut
och hyra in arbetskraft för ett stadigvarande
arbetskraftsbehov.
I slutet av året samlades förbunden på Rönneberga för att ta fram avtalskraven för omförhandlingar av Bemanningsavtalet 2015.
Arbetsmiljö
Miljö- och arbetsutskottet, MOA

LO-förbundens gemensamma arbetsmiljöfrågor samordnas av MOA, där alla förbund deltar. Målet är att löntagarna ska kunna arbeta
säkert och uthålligt med en bibehållen hälsa
fram till ordinarie pension. Detta uppnås bland
annat genom att stärka det fackliga arbetet, få
en bättre samverkan med arbetsgivaren (helst
via avtal) samt genom förstärkningar av Arbetsmiljöverket, dess föreskrifter och tillsyn.
Vid MOAs verksamhetsplanering prioritera-
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des besluten från 2012 års LO-kongress, uppföljning av LOs Arbetsmiljöstrategi från 2010,
tillämpning av handlingsprogrammet om ensamarbete samt att formulera de arbetsmiljöfrågor som ska föras vidare till avtalsrörelsen 2016.
MOA och LOs avtalsråd anordnade i mars
ett gemensamt seminarium för att byta erfarenheter och börja sortera de arbetsmiljöfrågor
som kan drivas via avtal. Frågor som berördes
var bland annat företagshälsovård, skyddsombudens utbildning och Elektrikerförbundets arbetsmiljöavtal. Under hösten gavs avtalsrådet en
överblick av lag eller avtal för arbetsmiljöfrågor.
MOA har under året yttrat sig över följande
remisser. Arbetsmarknadsdepartementet: Organisatorisk & social arbetsmiljö, Kvarts, Kemiska hälsorisker, Medicinska kontroller. Miljö
departementet: Nano material.
MOA uppdaterade under hösten LOs kommentarer till arbetsmiljölagen, främst angående sanktionsavgifter, valet av skyddsombud och
kränkande av skyddsombud.
MOA arrangerade under våren det tredje seminariet av tre om industriell demokrati, Vägar
till ett gott arbete, effektivitet & kvalitet. Inför
en fullsatt sal diskuterade fackliga företrädare,
forskare och representanter från Norska LO olika erfarenheter av industriell demokrati.
RSO-gruppen

Den årliga genomgången inför förbundens slutredovisning av sin RSO-verksamhet genomfördes under året med LO-förbudens verksamhetsoch ekonomiansvariga.
Under året har gruppen arbetat med att sammanställa och analysera slutrapporten av det
förbundsgemensamma RSO-projektet som avslutades under 2014, gällande tillfällig/extern
personal. Slutrapporten kommer att presenteras under våren 2015.
Ett samarbete mellan LO, förbunden och Arbetsmiljöverket har inletts under året – detta
utifrån den kritik om svag samverkan mellan
förbundens RSO och Arbetsmiljöverkets in-

spektörer som framkommit i förbundens årsredovisningar från 2007 års verksamhetsår. Syftet
är att öka samverkan mellan RSO och inspektionen, bland annat med att inspektörerna får
kontaktuppgifter till förbundens ansvariga på
avdelnings-/regionnivå för att kunna tillsända
inspektionsmeddelande efter en inspektion
på en arbetsplats. Under 2015 kommer även
tio regionala konferenser att planeras gemensamt med Arbetsmiljöverket, LO och förbunden. En gemensam central inbjudan kommer
gå ut till förbundens RSO och Arbetsmiljöverkets inspektörer. Inbjudan och program utarbetas gemensamt av LO och förbunden samt
Arbetsmiljöverket. Syftet med dessa konferenser är erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande
mellan RSO och inspektörerna. Medverkar på
konferenserna gör LO och förbunden samt Arbetsmiljöverkets tillsynschef och regionchefer.

der året förts vidare till LOs Avtalsråd för vidare hantering inför kommande avtalsrörelse.
LO har haft representation i styrgruppen i
det AFA-finansierade forskningsprogrammet
inom företagshälsovårdsområdet. Programmet omfattar 30 miljoner som fördelas på åtta
projekt och är ett samverkansprojekt mellan
parterna på den privata sidan och Kommun/
Landstingssidan. Syftet är främst att utveckla
en behovsanpassad FHV som främjar och höjer
kvalitén i det förebyggande arbetet. Programmet avslutas under 2016.
Rehabilitering

LO och förbundens revidering av skriften Åter
till arbetet 3.0 och arbetsskadehandboken har
under året fortsatt samtidigt som en webbaserad teknisk lösning utarbetas för att kunna publicera materialet under 2015.

LOs kemikaliegrupp

EUs Rådgivande kommitté för arbetsmiljöfrågor

LOKE träffades fyra gånger under året. Gruppen
har avslutat projekten svets (http://www.svetsaratt.se/) och andningsskydd (www.andningsskydd.nu) och prioriterar nu kemisk exponering
på huden, nano material och säkerhetsdatablad.
LOKE arrangerade i mars ett mycket lyckat seminarium, Kemikalier på huden – ett svårlöst
problem, med 70 deltagare från forskning, parterna, företag och myndigheter. En omfattande
dokumentation från seminariet finns på LOs
hemsida och bidrar klart till ett ökat intresse för
frågan. LO är nu medsökande i ett projekt om allergier. LOKE initierade ett projekt vid IVL om
nano material och är med i referensgruppen. I
flera samråd med Arbetsmiljöverket förde LOKE
fram synpunkter på föreskriften om kvarts och
även på ytterligare tre remisser. Prevent har med
stöd av LOKE uppdaterat Kemiguiden och förbereder att införa verktyget KemiRisk.

Inom EUs Rådgivande kommitté för arbetsmiljöfrågor (Luxemburgkommittén) har LO tillsammans med övriga fackliga ledamöter medverkat, agerat och yttrat sig kring områden om
Kommissionens olika framlagda förslag. Inför
de möten som sker inhämtas även synpunkter
från TCO och Saco via de för- och uppföljningsmöten som sker.
Inför Rådgivande kommitténs två möten
medverkar LO, TCO och Saco samt arbetsgivarna i samråd med regeringen för att utbyta
synpunkter på de underlag som behandlas vid
Rådgivande kommitténs plenarymöten.
LO har medverkat som ledamot i Rådgivande
Kommitténs trepartssammansatta arbetsgrupper som har till uppgift att bland annat framta
underlag till Kommissionens arbetsprogram
inom hälsa och säkerhet för perioden 2015 samt
utvärdera och upprätta det nya för 2016. Arbetsgrupperna ska också följa implementeringen i
medlemsstaterna av kommissionens nya ram
för arbetsmiljöstrategi 2014–2020 samt utvärdera densamma inför arbetet med att upprätta

Företagshälsovård

Den inom LO prioriterade frågan om allas rätt
till en kvalitetssäkrad företagshälsovård har un-
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en kommande ram till arbetsmiljöstrategi för
2021–2026.
Arbetsmiljöbyrån i Bilbao

LO och Svenskt Näringsliv samt PTK och Prevent besökte under året Arbetsmiljöbyrån i Bilbao för att presentera projektet Sveriges bästa
arbetsteam som bedrivits av de svenska parterna inom Prevent som en del av EUs arbetsmiljötema för 2013–14, Psykosociala risker.
Via det nationella Focal point vars arbete
samordnas av Arbetsmiljöverket deltar såväl de
fackliga som arbetsgivarorganisationerna för att
planera kommande nationella aktiviteter under
den årliga EUs arbetsmiljövecka.
Arbetsmiljöbyråns styrelse har under året reviderat sin strategi för 2013–2020. Den omfattar
både utåtriktade aktiviteter i samband med att
det nya tvååriga kampanjtemat avslutas i november 2015 och inför att det nya temat påbörjas för 2016–17 (Hållbart arbetsliv).
LO har via Workers även lagt förslag till byråns styrelse om att EUs tema för 2018–19 bör
vara Kvinnors arbetsmiljö. Beslut om EU-temat
fattas i Arbetsmiljöbyråns styrelse under mars
2015.
Socialförsäkringar och välfärdspolitik

LO har utifrån LO-medlemmarnas och medborgarnas perspektiv fortsatt att prioritera arbetet för en rimligare och mer rättssäker sjukförsäkring. Detta har skett genom deltagandet
vid olika externa och interna seminarier samt
genom tidningsartiklar och offentliga utspel.
Opinionsbildningen och påverkansarbetet
har periodvis skett i samverkan med andra organisationer, så som handikapprörelsen, andra
fackliga centralorganisationer och sociala rörelser. Under året har regeringen tvingats inta en
defensiv hållning, bland annat genom förluster
i arbetet i riksdagen. Trots detta har inga större
förändringar i regelverket skett.
LO har även aktivt arbetat för att påvisa sambanden mellan tillväxt, ekonomisk utveckling,
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jämställdhet och välfärdspolitik. Bland annat
anordnades ett välbesökt seminarium i Almedalen under temat Så kan sjukförsäkringen
repareras, där ett bredare grepp på sjukförsäkringsfrågan togs och ett samtal med ledande
forskare och politiker initierades. Detta seminarium kommer under 2015 att följas upp med
en rapport i sjukförsäkringsfrågan. Vidare har
LO i sedvanlig ordning besvarat ett antal remisser på socialförsäkringsområdet.
LO har påbörjat arbetet med en rapportserie
om klass och kön, där behovet av en mer jämn
fördelning av föräldraförsäkringen och en familjepolitik som gynnar kvinnors ekonomiska
självständighet lyfts fram.
Direkt efter LO-kongressen i maj 2012 startade arbetet med LOs välfärdspolitiska utredning. Där har ett antal analyser inletts som senare under 2015 kommer att resultera i olika
LO-rapporter. Detta arbete berör ämnen som
exempelvis arbetsskadeförsäkringen, sjukförsäkringen, den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och hur en vinstbegränsning i välfärden
kan genomföras samt hur innehållet i välfärdstjänsterna i framtiden ska kunna utvecklas så
att de bättre möter medborgarnas behov och
förväntningar.
Under året har också arbetet inom ramen för
den parlamentariska socialförsäkringsutredningen, som startade sitt arbete hösten 2010,
intensifierats. LO följer utredningen noggrant
och deltar i egenskap av part på arbetsmarknaden i två referensgrupper tillsatta av utredningen samt arbetar aktivt tillsammans med
socialdemokraterna i en ”skuggkommission”
som följer kommitténs arbete. LO har i detta
sammanhang på olika sätt försökt påverka andra viktiga aktörer och opinionsbildare genom
deltagande vid en rad olika seminarier, rundabordssamtal och andra utåtriktade aktiviteter.
När läget på socialförsäkringsområdet sammanfattas kan man konstatera att det återstår
en hel del arbete för att skapa en socialförsäkring som har legitimitet och är långsiktigt håll-

bar. Men LO har tillsammans med de krafter
som slår vakt om välutbyggda och effektiva
trygghetsförsäkringar under 2014 tagit flera steg
framåt i samhällsdebatten.
Jämställdhet

LO har i sitt opinionsarbete med seminarier,
debattartiklar och bloggar med inriktning mot
jämställdhet argumenterat och på flera sätt visat hur en jämställd arbetsmarknad och en väl
utvecklad välfärdssektor är en väg mot full
sysselsättning. En stor grupp kvinnor på den
svenska arbetsmarknaden är undersysselsatta,
andra är hänvisade till deltidsarbeten och löser
hushållens omsorgsproblem genom korta och
flexibla arbetstider. En genomförd heltidsnorm
inom kvinnodominerade sektorer som vård och
omsorg skulle innebära en stärkt beredskap för
det ökade behovet av omsorgstjänster som förväntas uppstå när befolkningen åldras. En förutsättning för att kunna öka kvinnors arbetsutbud är att det finns gemensamt finansierade och
högkvalitativa omsorgstjänster (barn- och äldreomsorg) som är tillgängliga för alla inkomstgrupper. Även en delad föräldraförsäkring är ett
viktigt steg mot en jämställd full sysselsättning.
Inom ramen för LOs utbildningsprogram,
bland annat genom kursen Insikter och ombudsmannautbildningen, har LO föreläst och
diskuterat vägar till full sysselsättning ur ett
klass- och könsperspektiv.
LO presenterade i mars rapporten Tid, makt
och pengar/Jämställdhetsbarometern, en årligen återkommande rapport som syftar till att
förstärka klass- och könsperspektivet i jämställdhetsdebatten. Rapporten fick fint genomslag i media.
Arbetet med att utveckla arbetet med facklig feminism fortsatte under hela 2014. LO har
hållit flera utbildningar och föreläsningar för
LO-förbund, LO-distrikt, politiker och andra
intresserade i frågan.
LO är engagerat i det internationella jämställdhetsarbetet. Inom ramen för samarbetet

i IFS och EFS kvinnokommittéer har LO drivit
frågor om sociala investeringar, behovet av att
satsa på social infrastruktur och välfärdstjänster för att motverka den ekonomiska krisens
verkningar på kvinnors arbete och arbetsmarknader.
Diskriminering och Jämställdhet

LO har under året deltagit i olika seminarier
och konferenser på temat diskriminering och
jämställdhet. Några centrala sammanhang var
deltagande i regeringens jämställdhetsråd och
regeringens rådslag mot främlingsfientlighet.
LO hade under verksamhetsåret en ordinarie
ledamots- och en ersättarplats i Nämnden mot
diskriminering samt representation hos DO.
De centrala parterna på svensk arbetsmarknad driver i Ria, Rådet för integration i arbetslivet, ett arbete för ökad integration och minskad
diskriminering. Ria har under året, med hjälp
av utomstående experter, genomfört en aktörsanalys med utgångspunkt i nyanländas väg till
arbete. Syftet med aktörsanalysen är att identifiera, beskriva och analysera involverade aktörer,
främst myndigheter och deras samverkan med
varandra. Kartläggningen ska tjäna som underlag för utarbetande av konkreta förslag om hur
integrationen kan förbättras.
LOs standarder-grupp (ASTA)
Fackligt inflytande på standarder

Gemensamma säkerhetsregler för varor inom
den inre marknaden regleras med hjälp av Europeiska standarder, sedan den inre marknaden
startade. De politiska ambitionerna är nu att
effektivisera den europeiska tjänstesektorn på
motsvarande sätt med hjälp av standarder. Den
förbundsgemensamma samordningsgruppen
för fackligt deltagande i standardiseringsverksamheten, ASTA, verkar för ett ökat fackligt
inflytande inom prioriterade standardiseringsområden. (A, K, M).
ASTAs verksamhet omfattar förutom koordinering och prioritering av deltagande också
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utbildning både kring standardisering och i
teknisk standardiseringsengelska. Under verksamhetsåret påbörjades ett samarbete med York
Associates Language School i England när det
gäller den tekniska standardiseringsengelskan.
LO har haft representation i både arbetsgruppen för standardisering under EUs rådgivande
kommitté samt i ETUIs europeiska fackliga
nätverk för de aktiva inom standardiseringen
(A, K, M). En närmare beskrivning av ASTAs
verksamhet under året finns i verksamhetsberättelsen från LO, TCO och Saco, på LOs hemsida.
Nordiskt samarbete

LO Norge stod värd för det årliga nätverksmötet
för de nordiska LO-organisationerna. Dessa möten syftar till att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma nordiska/internationella
insatser inom arbetsmiljö-/arbetslivsområdet.
Under året arrangerade det nordiska Brysselkontoret ett möte mellan de nordiska ledamöterna i Rådgivande kommittén för hälsa och
säkerhet i Luxemburg och de nordiska parlamentsledamöterna från S-sidan i Europaparlamentet. Vi fackliga ville utbyta erfarenheter
samt framföra vår oro över EU-kommissionens
avregleringar inom arbetsmiljöområdet bland
annat gällande REFIT-programmet. Vi ville
även framföra våra synpunkter på den av Kommissionen framlagda ramen för framtidens arbetsmiljöstrategi för 2014–2020. Detta möte ledde till att bland annat Marita Ulvskog ställde
en fråga gällande den nya ramen för arbetsmiljöstrategi och en fråga till den nya ansvariga
för hälsa och säkerhet i kommissionen (kommissionär Marianne Thyssen) om hur den nya
kommissionen säkerställer en bra arbetsmiljö
för Europas arbetstagare.
Internationellt

LO har medverkat vid ett antal tillfällen vid
EU-kommissionens workshop i samband med
kommissionens och konsulternas delutvärde-

26 | LOs verksamhetsberättelse 2014

ringar av ram- och särdirektiven inom hälsa och
säkerhet. Kommissionens slutrapport kommer
under hösten 2015.
Sveriges Europaparlamentariker Olle Ludvigsson arrangerade tillsammans med det svenska Brysselkontoret ett seminarium i Europaparlamentet gällande mobbning/trakasserier
i arbetslivet. LO och Svenskt Näringsliv samt
SKL medverkade.
LO har under året medverkat vid ett antal
konferenser inom hälsa- och säkerhetsområdet
samt det årliga Workers-möte som arrangeras
av ETUI/ETUC.

Enheten för ekonomisk politik och
arbetsmarknad

ning vid arbetslöshet (de första 200 arbetslösa
dagarna).

Arbetslöshetsförsäkringen och a-kassorna

Arbetslöshetsförsäkringen har återkommande
diskuterats och debatterats under 2014, men under året har inga politiska initiativ tagits för att
höja taket för högsta ersättning eller förändra
försäkringsvillkoren.
Den avgiftsförändring för medlemskap i akassorna som beslutades 2013 genomfördes 1
januari 2014. Därmed avskaffades de stora avgiftsskillnader mellan a-kassor med olika arbetslöshetsnivåer som gällde perioden 2007–
2014. Med det följer att medlemsavgifterna till
a-kassorna ligger runt 100 kronor per månad,
vilket är i linje med LO-kongressens beslut från
2012: Under 2014 motsvarade de flesta medlemsavgifter till LO-förbundens a-kassor mellan
100–120 kronor per månad. Byggnads och Pappers respektive Hotell- och restaurangfackets
a-kassor har något högre medlemsavgifter, 130
respektive 140 kronor per månad.
På avgiftsförändringen har det också följt en
viss medlemstillströmning. I slutet av 2014 jämfört med slutet av 2013 hade medlemsantalet
ökat i Byggnads, Elektrikernas, Fastighets, Handels och Transports a-kassor med mellan 2 och
3 procent. En mycket stor ökning syns för Hotell- och restaurangfackets a-kassa, där antalet
medlemmar har ökat med 15 procent.
Ett av LOs prioriterade krav inför riksdagsvalet 2014 var en förbättrad arbetslöshetsförsäkring och LO har i övrigt varit en aktiv part i
debatten om försäkringen, bland annat genom
artiklar, blogginlägg, deltagande i debatter och
seminarier samt genom kontakter med andra
organisationer. I Almedalen hade LO, TCO och
Saco, precis som flera tidigare år, en gemensam
aktion för att sätta fokus på nödvändigheten av
att höja högsta dagpenning i arbetslöshetsförsäkringen mot bakgrund av att endast 1,3 procent av heltidsarbetande och högst 10 procent av
deltidsarbetande arbetstagare 2014 kunde räkna
med att få 80 procent av tidigare lön i ersätt-

Aktiv arbetsmarknadspolitik 2014

Under valåret 2014 låg arbetslösheten fortsatt på
höga nivåer. Det återspeglade sig i den politiska
debatten och arbetsmarknadspolitiken fick en
framskjuten roll i båda valrörelserna. Trots det
presenterade den avgående regeringen få nya
förslag för att stärka den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Istället har debatten riktat in sig
på Arbetsförmedlingens organisering. I början
av året tillsatte regeringen en översyn av Arbetsförmedlingen. LO välkomnade utredningen men var kritisk till direktivens inriktning
på kompletterande privata aktörers roll. Den
nya regeringen valde senare att lägga ned hela
utredningsarbetet.
För att påverka arbetsmarknadspolitiken
har LO tagit en aktiv roll i Arbetsförmedlingens partsråd. Det arbetet har utgått från diskussioner i det förbundsgemensamma arbetsmarknadsutskottet. Utöver samverkan mellan
förbunden har LO arbetat med att stärka LOdistriktens arbete med arbetsmarknadsfrågor,
främst genom att arbetsmarknadskonferenser
genomförts i samtliga distrikt.
LO har påpekat att förutsättningarna för
en effektiv matchning avgörs av hur den aktiva arbetsmarknadspolitiken utformas. I dag
sätts stödet till arbetslösa in för sent och är för
svagt vilket riskerar att trycka ut allt för många
i långtidsarbetslöshet. LO har drivit på för en
nolltolerans mot uteblivna tidiga insatser för arbetssökande som bedöms riskera långvarig arbetslöshet. I valrörelsen var 90-dagarsgarantin
för unga en central fråga för LO tillsammans
med Socialdemokraterna.
Under året har LO fortsatt arbetat med att årligen utvärdera den förda arbetsmarknadspolitiken och i början av 2015 presenteras den andra
versionen av den årliga granskningen. Rapporten visar att antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program minskade något under 2014
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men ligger kvar på en fortsatt hög nivå. Trots
det höga deltagandet minskar, från redan låga
nivåer, andelen som får del av faktiska rustande
åtgärder.
Trots regeringsbyte kvarstår stora frågetecken. För att lyckas återupprätta en arbetsmarknadspolitik och en myndighet som stärker
matchningen och omställningsförmågan krävs
mer resurser och en tydligare ansvarsfördelning
i arbetsmarknadspolitiken. Dessa frågor har LO
kontinuerligt lyft gentemot regering och riksdag.
Ekonomisk politik

För svensk ekonomi var 2014 ytterligare ett år
med måttlig BNP-tillväxt – 2 procent – och hög
arbetslöshet – 8 procent.
Den exportorienterade svenska ekonomin
missgynnades av en svag internationell utveckling, i synnerhet i Europa. Inom euroområdet
hölls återhämtningen tillbaka av en åtstramande finanspolitik samtidigt som stora penningpolitiska stimulanser finns på plats.
Riksbanken har under en följd av år hållit en
för hög ränta, vilket har haft stora negativa effekter för produktion och sysselsättning. LOekonomerna har argumenterat för sänkt ränta
och varit kritiska till hur majoriteten i bankens
direktion tolkar sitt uppdrag. 2014 präglades av
fortsatt låg inflation och sjunkande inflationsförväntningar och i oktober sänkte Riksbanken sin styrränta till noll. Fokus tycks nu ligga
på huvuduppgiften: inflationsmålet. Samtidigt
är nu de mer konventionella penningpolitiska
verktygen förbrukade.
Under 2014 har LO-ekonomerna fortsatt att
argumentera för att förutsättningarna är goda
för att stabilisera konjunkturen med hjälp av
finanspolitik. LO-ekonomerna har föreslagit en
satsning på 70 miljarder kronor, varav 55 miljarder är permanenta försvagningar av de offentliga finanserna. Satsningen är utformad så
att den ger stora effekter på tillväxt och sysselsättning samtidigt som den svarar mot behoven
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i välfärden. Stimulanspaketet väntas leda till
att sysselsättningen ökar med 100 000 personer
och att arbetslösheten sjunker med 2 procentenheter.
Maktelitens inkomster/inkomstfördelning

Den krets som har de högsta befattningarna
inom näringsliv, politik, ekonomi och andra
viktiga samhällsområden finns inte som en
egen grupp i den offentliga lönestatistiken. LO
vill synliggöra skillnaderna mellan den vanliga
löntagaren och elitens inkomster. Vår utgångspunkt är att det har betydelse om makteliten
har långt högre inkomster än de människor som
påverkas av deras beslut. Det säger också något
viktigt om vårt samhälle om skillnaderna ökar
eller minskar.
Den årliga rapporten om makteliten, som var
den fjortonde, visar att skillnaderna är stora.
Hela makteliten tjänade i genomsnitt 17 gånger mer än en industriarbetare. Näringslivseliten,
50 verkställande direktörer i stora bolag, tjänade
46 gånger mer.
I ett särskilt avsnitt visas på ett samband mellan ökad inkomstojämlikhet och finansiell instabilitet och växande skuldsättning i hushållssektorn.
Minskad inkomstojämlikhet skulle medföra
samhällsekonomiska vinster.
Näringspolitik

Med anledning av att det näringspolitiska området under våren tillfördes ytterligare en tjänst
påbörjades ett genomgripande arbete med att
genomlysa vilka områden LO behöver intensifiera och utvidga sitt näringspolitiska arbete på.
Detta har bland annat skett tillsammans med
förbund och distrikt genom medverkan på olika
träffar och möten men också genom att vi arrangerat förbundsträffar för att inhämta ytterligare kunskap och åsikter. Därutöver har ett
aktivt påverkansarbete påbörjats med fokus på
att finna nyckelpersoner inom den nya politiska administrationen samt andra organisationer

och företag men också genom medverkan på
seminarier, genom artiklar och underlag till media och andra intressenter.
LO har under året haft möjlighet att avge
synpunkter på remisser från statliga myndigheter inom det näringspolitiska området och
av dessa har vi besvarat 5 remisser.
Under året har vi deltagit i två möten med
EFS-arbetsgrupp för hållbar utveckling där LO
nu har den ordinarie platsen. Arbetet har huvudsakligen präglats av processen inom EU för
att ta fram nya klimatmål liksom av UNPCC
arbete med att ta fram ett nytt klimatavtal i
Paris 2015.
Då det näringspolitiska området ju utökats
med en tjänst beslutades att vi aktivt skulle engagera oss i EUs regionalfond genom att bland
annat ta plats i de två övervakningskommittéerna. Därutöver flyttades nomineringsrätten för
LOs platser i de regionala strukturfondspartnerskapen från distrikten till förbunden där
IF Metall, Kommunal och Byggnads numera
representerar LO.
Utbildningspolitik

En strategi för framtidens yrkesutbildning togs
fram under våren 2014 tillsammans med Socialdemokraterna. Den lyfte bland annat fram
behovet av ökat branschinflytande inom yrkesutbildningen, obligatorisk gymnasieskola,
permanent yrkesvux och en utbyggd och förändrad yrkeshögskola. Strategins huvudpunkter fanns med i regeringsförklaringen och har
lagts som tilläggsdirektiv till Yrkesprogramsutredningen.
Under hösten har LO, tillsammans med Lärarnas Riksförbund, startat ett projekt för ökad
likvärdighet i skolan. Projektet syftar till att
föra upp frågan på den politiska agendan, ta
fram ny kunskap med hjälp av forskning och
arbeta fram konkreta förslag på hur likvärdigheten i skolan kan öka.
Under hösten släpptes rapporten ”Leder yrkesutbildningar till jobb?” med regionalt ned-

bruten statistik på etableringen på arbetsmarknaden efter fullgånget yrkesprogram.
2014 har präglats av valrörelser och de utbildningspolitiska frågorna har haft en framskjuten
plats. Mycket tid har lagts på opinionsbildning
med flera seminarier innan och under Almedalen, debattartiklar och medverkan på olika konferenser. Vidare har LO deltagit i flera arbetsgrupper inom EU och OECD med fokus på
lärlingar, yrkesutbildning och livslångt lärande.
Kompetensutveckling och den Europeiska Socialfonden i Sverige

LOs arbete i Socialfonden har sin grund i ”det
utvecklande arbetet” och i utvecklingsavtalet
mellan SN, LO och PTK (1985). Där står det
bland annat ”Arbetsorganisationerna måste
fortlöpande utvecklas på alla nivåer för att öka
företagets styrka och kompetens och därigenom
bidra till trygghet och sysselsättning”. Kompetens innebär att kunna använda rätt kunskap
och rätta färdigheter vid rätt tillfälle. Kompetensutveckling är en fråga om fördelning av
ansvar och befogenheter på en arbetsplats och
därmed en fråga om makt.
Kompetensutvecklingen är mycket snett fördelad mellan olika kategorier av anställda. LOs
medlemmar får minst kompetensutveckling
(SCB). Om LOs medlemmar fick mer utbildning än den de får i dag skulle de kunna vara
en drivkraft och en förutsättning för tillväxten
i Sverige.
Socialfondens resultat av kompetensinsatser
(2007–2013) visar att deltagarna i projekten är
mer välutbildade än den förvärvsarbetande befolkningen, 25–64 år i riket. Dessutom har de
kvinnliga deltagarna generellt en högre utbildningsnivå än de manliga deltagarna. Deltagare
med högskoleutbildning 43 procent, i riket 36
procent, med eftergymnasial utbildning 6 procent, i riket 7 procent, med gymnasieutbildning
43 procent i riket 46 procent och med grundskoleutbildning 8 procent, i riket 11 procent.
Socialfondens dokument inför den nya pe-
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rioden 2014–2020 (12miljarder) beslutades i december 2014 och projektverksamheten kommer
igång under 2015. LO har representation i de
olika organen för att kunna påverka. LO är representerad i EUs European Social Fund Committée, i Socialfondens Övervakningskommitté
(ÖK) och ÖKs arbetsutskott (AU).
LO representeras i de åtta regionala strukturfondspartnerskapen av förbunden IF Metall,
Kommunal och Byggnads. LO är samordnare
för LO-representanterna i de åtta regionala
partnerskapen.
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Internationella enheten
Internationellt påverkansarbete för hållbar tillväxt
och sysselsättning
EU-Europaagendan

Den europeiska ekonomin har varit hårt åtgången under flera år. Det har starkt påverkat
den politik som förts. Under många år har åtstramningspolitiken och ett fokus på den fria
marknaden successivt försämrat möjligheterna
att driva en progressiv arbetstagarvänlig politik.
EU-medborgarna har haft svårt att se nyttan av
EU när resultatet av EU-politiken är försämrade
rättigheter för arbetstagarna.
Som ett svar på detta satsade LO och bedrev
en stark EU-valrörelse med fokus på full sysselsättning och ordning och reda på arbetsmarknaden. För att aktivera de fackligt förtroendevalda var dokumentet ”Ordningsregler på
svensk arbetsmarknad”, som presenterades tillsammans med Socialdemokraterna i slutet av
2013, mycket bra för att aktivera de fackligt förtroendevalda i valarbetet. Det visade att arbetarrörelsen har en vision för ett bättre EU och
bidrog till att så många som 54,9 procent av LOs
medlemmar röstade på Socialdemokraterna.
Utfallet av valen i medlemsstaterna har gett
ett Europaparlament som är mer splittrat än tidigare – med fler rasistiska och främlingsfientliga partier än tidigare. Parlamentet har också fått
fler högerrepresentanter, vilket gör det svårare
att föra en progressiv arbetstagarvänlig politik.
Ett av de viktigaste målen för LO i Europapolitiken har varit att ersätta åtstramningspolitiken med en investeringspolitik för full sysselsättning. Via Europafacket har LO deltagit
i arbetet att ta fram en facklig policy till EUs
investeringspolitik.
Inom ramen för det öppna samrådet om halvtidsöversynen för tillväxtstrategin Europa 2020
uttryckte LO att Europa 2020-målen måste integreras i övrig politik för att tillväxten ska öka.
Under året tillsattes en ny EU-kommission ledd
av Jean-Claude Juncker. Att den nya kommissionen presenterat en investeringsplan visar att po-

litikens riktning lagts om. Många medlemsstater
behöver dock fortfarande en annan inriktning.
Förhandlingar om TTIP – det transatlantiska partnerskapsavtalet mellan EU och USA (Transatlantic
Trade and Investment Partnership)

LOs arbete med TTIP har innehållit en rad
aktiviteter och mycket påverkansarbete. Året
inleddes med att LO, TCO och Saco antog en
gemensam policy för TTIP. Den fackliga policyn utgår från en frihandelsvänlig linje och
konstaterar att TTIP är ett värdefullt bidrag till
ökad tillväxt och sysselsättning. Policyn lyfter
också upp krav och förväntningar på avtalets
innehåll och tillämpning. Två viktiga punkter
är att arbetstagares rättigheter aldrig ska betraktas som ett handelshinder och att det politiska manöverutrymmet för till exempel vilka
välfärdstjänster som ska vara i offentlig respektive privat regi inte ska påverkas. LO, TCO och
Saco avvisar också förslaget att investeringstvister ska lösas genom att ett utländskt företag kan
stämma en stat i en extern domstol bortom insyn och demokratisk kontroll.
Den fackliga policyn har lyfts fram vid flera tillfällen, såväl i Sverige som inom EU och i
USA. Liknande policys har skapats i Danmark,
Finland och Island. LO har påverkat internt
inom Europafacket för en balanserad facklig diskussion om TTIP. LO, TCO och Saco träffade
under våren dåvarande handelsministern Ewa
Björling och under hösten EUs handelskommissionär Cecilia Malmström. I maj anordnade de
svenska facken ett kunskapsseminarium om
TTIP, riktat till såväl svenska som övriga nordiska fackliga organisationer. Vid seminariet diskuterades kopplingen till ILO samt förslaget till
investerarskydd (ISDS). Både före och efter valen har LO haft facklig-politiska kontakter med
Socialdemokraterna om vår hållning kring TTIP.
Svenska ambassaden i Washington arrangerade i samarbete med LO, TCO, Saco och
Svenskt Näringsliv, ett seminarium den 13 november med titeln ”TTIP – Competitiveness

and Change”. Fokus var hur arbetsmarknadsparterna gemensamt kan arbeta för att hantera
handel och globalisering. I anslutning till ett
publikt seminarium ägde ett slutet rundabordssamtal rum med fokus på hinder för ett bra avtal och hur olika aktörer kan bidra till att uppnå
detta. US Commerce och AFL-CIO deltog vid
seminariet och vid rundabordssamtalet. Seminariet ansågs vara en stor framgång och lockade
cirka 140 deltagare.
LO har tillsammans med TCO och Saco och
Svenskt Näringsliv skrivit en gemensam text
om TTIP och den svenska arbetsmarknadsmodellen till en skrift hos den svenska ambassaden
i Washington. Den amerikanska ambassaden i
Stockholm arrangerade ett nordisk-baltiskt seminarium om TTIP i december där LOs ordförande var talare. LO förmedlade kontakter till
fack i länder runt Östersjön för ökat fackligt
deltagande.
TUAC – den fackliga rådgivande kommittén till OECD
(Trade Union Advisory Committee)

LO har deltagit vid TUACs plenar och där lyft
fram behovet av ökad jämställdhetsanalys i den
ekonomiska-politiska diskussionen.
World Economic Forum Annual Meeting, Davos

Karl-Petter Thorwaldsson deltog, som första
svenska fackliga ledare någonsin, vid World
Economic Forum Annual Meeting i Davos. Han
ingick i en facklig delegation och träffade företrädare för FN, OECD, IMF med flera. Huvudtemat för LOs ordförandes deltagande var kampen för full sysselsättning samt ”New Global
Deal”, behovet av en bättre balans mellan arbete
och kapital och en mer rättvis fördelning mellan arbetsgivare och arbetstagare.
Internationella verktyg för mänskliga rättigheter i
arbetslivet

En facklig handbok till OECDs riktlinjer för
multinationella företag har översatts till svenska och spridits inom och utanför LO. Syftet är
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att stärka kunskapen om att riktlinjerna kan
vara ett verktyg för ökade fackliga rättigheter
hos svenska multinationella företag utomlands.
Världsfacket ITUC – International Trade Union
Confederation (IFS)

IFS höll sin tredje världskongress i Berlin i maj.
Temat för kongressen var Building Workers’ Power, med fokus på Realising rights, Sustainable
jobs, Union growth. LO deltog med 10 delegater
tillsammans med 1 500 fackliga ledare från 161
länder. LOs ordförande Karl-Petter Thorwalds
son valdes till en av IFS två biträdande ordföranden. Ny ordförande blev João Antonio Felicio från CUT Brazil. Sharan Burrow valdes om
som generalsekreterare.
PERC – Pan-European Regional Council

En stor del av aktiviteterna, utöver den ordinarie verksamheten, handlade om ungdoms- och
jämställdhetsarbete och om att öka kapaciteten
i de fackliga organisationerna i östra och södra Europa. Vårens möten och aktivitet präglades av den komplicerade situationen i Ukraina,
konflikten inom ILO och förberedelserna inför
ITUC kongressen i Berlin.

delmål. LO har under 2014 påbörjat ett engagemang i att utveckla den svenska hållningen
i förhandlingen om de nya utvecklingsmålen.
Tillsammans med TCO och Saco har arbetet
för en svensk facklig position påbörjats. LO har
likväl varit aktiva i att påverka IFS utformning
av position inför slutförhandlingarna om utvecklingsmålen.
Kina

Som en del i LOs styrelses beslut om att utveckla LOs Kinastrategi bildades under året
en arbetsgrupp med förbundsrepresentanter.
Gruppens uppgift är att följa utvecklingen på
arbetsmarknaden och inom politiken först och
främst när det gäller mänskliga rättigheter i arbetslivet. En del av Kinastrategin är att stödja
den fria fackföreningens arbete för demokrati och fackliga rättigheter för Kinas arbetare.
Därför fördjupar LO samarbetet med HKCTU
(Hongkong Confederation of Trade Unions) genom att fortsätta utvecklingsstödet till HKCTU
i form av projekt tillsammans med Livs, IF Metall och Olof Palmes Internationella Center.
Internationella idrottsevenemang och mänskliga
rättigheter

ITUC-PERC projektverksamhet

ITUC-PERC genomförde under andra delen av
2014 i samarbete med LO och TCO två projekt
för utvecklingssamarbete inom sitt område. Det
första är ett regionalt Balkan-Eastern Partnership Projekt som stödjer facklig utveckling via
fyra nätverk: juridik, ekonomi, arbetsmiljö och
kommunikation samt facklig utveckling och
kapacitetsbyggnad på Balkan. Vidare finns ett
projekt för strukturellt stöd till BCDTU Vitryssland. ITUC-PERCs årsmöte genomfördes i
Bryssel i början av mars 2014.
POST 2015

I juli 2014 presenterade FNs öppna arbetsgrupp
för hållbara utvecklingsmål ett förslag på 17 nya
globala mål för hållbar utveckling, med 169
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LOs opinionsbildningsarbete med mänskliga
rättigheter i arbetslivet i samband med stora
internationella idrottsarrangemang har fortsatt.
Ett seminarium genomfördes i januari med representanter både från idrotten, förbunden
samt våra globala fackliga organisationer. I detta
sammanhang undertecknades också en avsiktsförklaring mellan LO och Sveriges Olympiska
kommitté om respekten för arbetstagarrättigheter vid kommande idrottsevenemang. Vi har
också bjudit in representanter från idrotten
för fortsatta samtal om mänskliga rättigheter.
Samtalen har lett till att vi under hösten kunde
bilda en arbetsgrupp mellan idrotten och LO
som har till uppgift att skriva ner gemensamma
principer för hur vi i Sverige vill att de mänskliga rättigheterna i arbetslivet ska respekteras

innan, under och efter att stora internationella
mästerskap arrangeras.
Föreningen Fairtrade

LO har bidragit till möte i Stockholm mellan
Fairtrade International och svenska fackliga
medlemsförbund i syfte att stärka Fairtrades
strategi för arbetstagare. Under hösten påbörjades förberedelse inför en stor internationell
konferens som ägde rum i januari 2015 under
värdskap av LO och Fairtrade Sverige. LO deltog
i Fairtrade challenge, en fikapaus som lockade
över en halv miljon deltagare, för att rikta fokus
på schysta arbetsvillkor i länder med utbredd
fattigdom.
Internationell facklig-politisk samverkan:
New Global Deal, Anna Lindh seminariet

LO har deltagit i det facklig-politiska arbetet
med ”New Global Deal”, för en bättre balans
mellan arbete och kapital internationellt. Fortlöpande kontakter har skett med Socialdemokraterna, regeringskansliet och riksdagen, Olof
Palmes Internationella Center samt Tanke
smedjan Tiden för att utveckla det arbete som
skett tidigare år. I regeringsförklaringen finns
numera följande mening som beskriver den
politiska ambitionen på området ”Vi ska verka
för en global ordning mellan arbete och kapital
som säkrar en internationell ekonomi som gynnar alla och kuvar ingen.”
LO deltog vid årets Anna Lindh-seminarium
som samlade en rad kvinnliga ledare från till
exempel Indien, Mongoliet, Chile, Spanien och
Slovenien. Temat var också ”New Global Deal”.
I övrigt deltog LO vid Progressive Alliance möte
med tema ”Education for all”.
Sveriges biståndspolitik och LO-TCO Biståndsnämnd

Efter regeringsskiftet har riktlinjer för en omdaning av biståndspolitiken diskuterats i riktning till vad LO tidigare föreslagit såsom att i
ökad utsträckning följa riktlinjerna i Politiken
för Global Utveckling, PGU samt att långsik-

tighet i biståndsarbetet är avgörande för hållbara resultat.
De viktigaste frågorna för LO-TCOs Biståndsnämnd har under 2014 varit kommunikation och synlighet samt rollfördelningen
mellan ägare, styrelse och kansli. I februari 2014
meddelade Sida beslut om anslag för 2014–2016
och Biståndsnämndens styrelse fattade därefter beslut om fördelningen av anslaget. Under
året har LO och TCO gemensamt initierat en
stadgeöversyn med syfte att tydliggöra rollfördelningen mellan ägare, styrelse och kansli samt
möjliggöra att Saco kan ansluta sig.
LOs Internationella Solidaritetsfond

Under 2014 har följande beslut om stöd från Solidaritetsfonden tagits:
–– Finansiellt stöd till FESTU Somalia samt
landsmöte Somalia; 120 000 SEK
–– Stöd till landkoordineringsmöte Vietnam;
20 000 SEK
–– Stöd till landkoordineringsmöte Laos: 20 000
SEK
–– Fairtrade konferens: 100 000
–– HKCTU Liaison Office: 25 000, HKCTU projekt 33 000.
Protester mot kränkningar av fackliga rättigheter

Under året har LO följt situationen för utsatta fackligt aktiva och arbetstagare i länder där
fackliga rättigheter kränks systematiskt. På LOs
hemsida har vi rapporterat om behandlingen
av fackligt aktiva i Iran, som utsatts för fängslanden och godtyckliga förflyttningar mellan
olika fängelser och som i många fall sett hungerstrejk som enda möjligheten. I februari anslöt
sig LO till ITUCs aktionsdag till stöd för textilarbetare i Kambodja som berövats möjlighet
till skälig levnadslön. Stödet fortsatte under året
med nya brev tillsammans med IF Metall, där
den kambodjanska regeringen också uppmärksammades på att den lönesättningsmekanism
som ILO bistått i att utveckla inte har införts. I
mars fick hela styrelsen för Internationella Fot-
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bollsförbundet FIFA ett brev där LO krävde att
säkerheten, arbetsförhållandena och arbetstagarrättigheterna för arbetarna vid arenabygget
i Qatar inför världscupen 2022 måste säkras. I
april uppmärksammades ettårsminnet av tragedin i Rana Plaza 2013 då över 1 100 personer
dog, genom bland annat brev till svenska regeringen att agera gentemot regeringen i Bangladesh. Även i krisens Europa har åtstramningarna gjort att arbetstagarnas rättigheter urholkats
och fackliga protester lett till rättsligt bemötande. Så skedde i Spanien i juni, vilket LO protesterade mot i ett brev till premiärministern.
Resa till Kambodja och Nepal i oktober 2014

Den 22–29 oktober 2014 besökte Karl-Petter
Thorwaldsson tillsammans med ITUC, internationella enheten och LO-TCO Biståndsnämnd,
Kambodja och Nepal för att informera sig om
LOs projektverksamhet i länderna samt delta
i möten med fackligt förtroendevalda, svenska ambassaden och regeringsrepresentanter. I
Kambodja fokuserade besöket på levnadslöner
och i Nepal specialstuderades migrantarbetares
situation ur ett sändarlands perspektiv.
Kollektivavtal och lika villkor i kampen mot social
dumpning
EU-agendan

Av under året antagen EU-lagstiftning är det
särskilt tre direktiv som LO har påverkat. I direktiven om offentlig upphandling har upphandlande myndighet nu möjlighet att ställa
krav på kollektivavtalsliknande villkor. Direktivet om tillämpning av utstationeringsdirektivet
innehåller skrivningar om huvudentreprenörsansvar och listan på kontrollåtgärder med syfte
att undersöka om en person som är utstationerad är inte uttömmande. Tyvärr lyckades vi inte
få in en skrivning om att det alltid är arbetslandets regler som ska tillämpas i ett anställningsförhållande. I direktivet om säsongsanställning
säkrades principen om likabehandling för arbetstagare, i migrationsdirektivet om företags-

34 | LOs verksamhetsberättelse 2014

intern förflyttning likabehandling för lön, men
i övriga arbetsvillkor ska samma regler gälla som
för utstationerade arbetstagare.
Den nya EU-kommissionen utvecklar arbetet
med regelförenkling, tyvärr riskerar detta att
ske på ett sådant sätt att det innebär avreglering
till det sämre för arbetstagarna i Europa. LO vill
se en starkare social dialog på EU-nivå – något
som den nya kommissionen lovat att stödja.
Europafacket – EFS (European Trade Union Confederation ETUC)

Under året har Europafacket hållit fyra styrelsemöten och LO har varit representerat på alla
möten. Ett ökat samarbete har inletts med de av
LO-förbunden som har representanter på styrelsemötena genom sina europeiska branschfederationer. På styrelsemötena har vi trots motstånd
framgångsrikt drivit linjen att Europafacket
måste ta större avstånd från rasistiska och främlingsfientliga partier. I samma fråga har LO även
deltagit i framtagandet av Brysselkontorets policy för förhållningssätt till Sverigedemokraterna.
Sverigedemokraterna har två platser i Europaparlamentet, men eftersom deras grundläggande
värderingar inte är kompatibla med fackets värderingar kommer Brysselkontoret inte att samarbeta med det partiet för att påverka EU-politiken.
Europafackets kongress hålls i Paris hösten
2015. Det kongressförberedande arbetet inleddes med ett arbetsutskottsmöte i Köpenhamn
i september. LOs prioriteringar är att Europafackets sekretariat ska fokusera på färre frågor
för att bli en aktör att räkna med. De saker som
ska prioriteras är grundfackliga frågor så som
full sysselsättning och arbetstagares rättigheter samt att arbetet ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.
Frågan om europeiska minimilöner fick under året ökad uppmärksamhet och ökat tryck.
Till skillnad från tidigare blev frågan politisk
och inte bara facklig. De fackliga organisationer som driver frågan är de i länder där facken
inte är tillräckligt starka för att uppnå lönehöj-

ningar. LOs strategi är att försöka hålla kvar den
överenskommelse som slöts 2012 om att Europafacket ska verka för minimilöner i de länder där
facken vill ha det.
Internationella enheten har arbetat aktivt
med jämställdhetsintegrering, särskilt under
Europafackets styrelsemöten och inom ramen
för de Europapolitiska prioriteringarna. LOs
Europapolitiska prioriteringar 2015–2019, som
antogs av LOs styrelse i juni, används även av
LOs representant i Europeiska och ekonomiska
kommittén EESK, där frågorna drivs i linje med
politiken.
LOs interna EU-struktur

Internationella enheten har utvecklat och effektiviserat det interna och förbundsgemensamma EU-arbetet. En ny EU-kommitté har
bildats som ersätter tidigare kommittén för
EU-rätt och Europafackliga kommittén. Den
LO-interna EU-beredningen har skapats med
syfte att lättare integrera EU-perspektivet i alla
frågor som behandlas på LO.
Arbetet med ett socialt protokoll

LOs arbete för att åstadkomma en ändring av
EUs fördrag är ett långsiktigt arbete som pågått
sedan EU-domstolens utslag i Laval-, Viking-,
Ruffert- och Luxembourgfallen. Efter EU-domstolens utslag i Lavalfallet 2007 diskrimineras
utstationerade arbetstagare på svensk och övrig europeisk arbetsmarknad. Vi har inte längre
möjlighet att säkerställa likabehandling av arbetstagare som tillfälligt skickas från ett medlemsland till ett annat för att utföra arbete.
Grundproblemet ligger i EU-domstolens
tolkning av EUs fördrag. I dag har vi en situation där i praktiken all nationell reglering ses
som ett hinder för den fria rörligheten och i
slutändan är det EU-domstolen som avgör vad
som är ett acceptabelt hinder för den fria rörligheten. Det är mot bakgrund av denna maktposition domstolen kunde komma fram till att
krav på kollektivavtal och likabehandling av

utstationerad arbetskraft var ett oacceptabelt
hinder för den fria rörligheten.
För att ta politisk och därmed demokratisk
kontroll och kunna säkerställa likabehandling
av arbetstagare måste därför EUs fördrag ändras.
Sedan 2013 har LO en överenskommelse med
Socialdemokraterna om ett gemensamt förhållningssätt vid kommande ändringar av EUs
fördrag. Vid en framtida ändring av fördraget,
genom det så kallade ordinarie ändringsförfarandet, ska svensk arbetarrörelses stöd vara villkorat med en stärkning av fackliga rättigheter.
Under 2014 tog LO initiativ till att bredda
överenskommelsen genom att inkludera fler
av EUs medlemsländer. Under hösten 2014 har
LO haft bilaterala möten med representanter
för fackliga organisationer och politiska partier
runt om i Europa.
Toppmöte på Bommersvik

Arbetet resulterade i ett möte i december 2014
mellan tre socialdemokratiska partiordföranden, Sveriges statsminister Stefan Löfven,
Österrikes förbundskansler Werner Faymann,
Tysklands vicekansler Sigmar Gabriel tillsammans med ordföranden för de fackliga centralorganisationerna LO, DGB och ÖGB på Bommersvik utanför Stockholm.
Syftet med mötet var att lansera ett formellt
samarbete för att skapa ordning och reda på
den europeiska arbetsmarknaden och stärka
fackliga rättigheter i relation till EUs ekonomiska friheter.
Ledarna enades om att vid nästa ändring av
EUs fördrag ska fackliga rättigheter stärkas. De
sex organisationerna (SAP, SPD, SPÖ, LO, DGB
och ÖGB) kommer nu att tillsätta en arbetsgrupp som, med utgångspunkt i det sociala protokoll som Europafacket tog fram 2008, ska ta
fram förslag på hur fördraget kan ändras för att
säkerställa att den fria rörligheten för företag
inte ska kunna användas för att kringgå lagar
och kollektivavtal.
Arbetsgruppen ska också titta på vilka övriga
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initiativ som kan tas för att stärka arbetstagarnas rättigheter fram till dess att fördraget ändras.
Den europeiska sektorsövergripande sociala dialogen

Under 2014 har förhandlingen om sociala dialogens arbetsprogram för 2015–2017 påbörjats.
LO medverkar och representerar de nordiska
fackliga organisationerna. Målet är att arbetsprogrammet ska presenteras i mars 2015. Under
året har förhandlingen ”Key Challenges facing
European labour markets” dragit ut på tiden
och bör kunna slutföras i mars 2015.
LO innehar den ordinarie svenska platsen i
EUs social dialogkommitté som genomför tre
möten per år.
Norden NFS (Nordens Fackliga Samorganisation)

NFS arbete dominerades under året av våra prioriterade områden. Arbetet med den nordiska
kollektivavtalsmodellen intensifierades genom
att styrelsen tog beslut om att starta projektet
”Europa och den nordiska avtalsmodellen”. Projektets syfte är att visa hur modellens autonomi
står sig i relation till lagstiftningskraven från
EU och problematiken i implementering och
tillämpning.
SAMAK – facklig politisk samverkan för den
nordiska modellen

Vårt gemensamma fyraåriga forskningsprojekt
om den nordiska modellen avslutades i samband med att vi antog både slutrapporten och
vårt politiska dokument på arbetarkongressen
i Sörmarka i Norge. Nu går SAMAKs arbete in
i nästa fas som handlar om en bildningsinsats
och bildandet av en gemensam Nordenskola för
att föra den nordiska modellen vidare till kommande generationer.
Östersjösamarbetet

Under hösten 2014 genomförde Östersjöregionens fackliga nätverk, BASTUN (Baltic Sea Trade Union Network) ett högnivåmöte där centralorganisationernas ordföranden var inbjudna
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till mötet. Samtidigt firades 15 år av samarbete i
BASTUN-nätverket. Mötets två tematiska delar handlade om organisering och om Östersjön
som en socialt och ekonomiskt integrerad region. I november undertecknade ordföranden
för lettiska LBAS och LO ett avtal om samarbete och informations- och erfarenhetsutbyte.
Samarbetsavtalet är en förlängning av det avtal
som tecknades mellan organisationerna efter
Lavalkonflikten.
ILO och den internationella strejkrätten

Under 2014 har LO arbetat aktivt för ökat inflytande i ILO-arbetet. Det har främst skett inom
ramen för ILO-kommittén och det nordiska
ILO-arbetet. LO har drivit på inom ett antal
frågor bland annat för ratificering av ILO konventionen 94, arbetsklausuler vid upphandling.
LO har också verkat för ratificering av konvention 189 rörande hushållsarbetare.
ILO-arbetet har trappats upp genom den
konflikt om den grundläggande strejkrätten
som har pågått sedan 2012. LO har bedrivit påverkansarbete för att bidra till en lösning på
konflikten bland annat genom att uppmana
Sveriges regering att försvara strejkrätten. Under arbetskonferensen gick det inte att lösa
konflikten och frågan hänsköts till styrelsen i
november. Beslutet i styrelsen blev att under
2015 arbeta fram en lösning genom ett extrainsatt seminarium och därefter beslut på styrelsen i mars 2015.
LO medverkade på ILOs arbetskonferens
med två delegater. Under konferensen behandlades ämnet ”Övergång från informell till formell ekonomi”. Det utformades ett bindande
protokoll till Konvention 29 om förbud mot
tvångs- och slavarbete. Under konferensen behandlades även den återkommande diskussionen om sysselsättning som ett strategiskt mål.
Arbetstagardelegaten höll ett inlägg i plenum
angående generaldirektörens årliga rapport och
om rapporteringen kring situationen för arbetstagarna i de av Israel ockuperade territorierna.

Labour Law Development Program, LLDP

Ekonomienheten

Projektet har fortsatt stöttat centralorganisationerna i Colombia, CUT och CTC i juridiska
frågor. Den långsiktiga satsningen som startade
2012 med målsättningen att bygga upp självständig juridisk kapacitet inom centralorganisationerna CUT och CTC genom strukturellt stöd
för juristtjänst har fortsatt enligt plan under
2014. Under året har projektet åter startat verksamhet i Kambodja och Guatemala.

Det sedan tidigare påbörjade arbetet med att
minska riskerna i det förvaltade kapitalet har
fortsatt under året. Framförallt har andelen
fastigheter ökat i portföljen. Hösten 2014 förvärvades en hotellportfölj som ett komplement
till tidigare fastigheter. Trots en avvaktande
hållning till ränte- och aktiemarknaden har avkastningen på dessa tillgångar överträffat målet
på sex procent.
En omstrukturering av koncernbolagen har
genomförts och all finansförvaltning har samlats i Bantorget Finans AB medan, i princip, all
fast egendom förts till Bantorget Egendom AB.
Syftet med förändringen är att skapa bättre
styrning och transparens inom kapitalförvaltningen.
En viktig faktor i LOs ekonomi är antalet
medlemmar i förbunden. Det arbete som lagts
ned på rekrytering under året innebär att antalet medlemmar är oförändrat, jämfört med
föregående år.

Kapacitetsbyggande i världen
PANAF

LOs största samarbete är det Panafrikanska programmet PANAF, vilket omfattar 14 länder i
såväl engelsk- som franskspråkiga Afrika. Programmet är ett samarbete mellan fackliga organisationer i Europa, Afrika och Sydamerika
med syfte att via utbildning stärka de fackliga
organisationerna i Afrika. Verksamheten under 2014 har nått 72 000 medlemmar vilket är
något lägre än vanligt och förklaras av att ebolaepidemin omöjliggjort full verksamhet inom
programmet.
Vietnam

Verksamheten för 2014 har genomförts som
planerat. Den centrala resursgruppen har fortsatt leverera utbildning. Under året har en ny
manual om studiecirkelmetoden för utbildare
producerats. I fortsatt samarbete med IF Metall
har en grupp lokalt förtroendevalda inom textilsektorn utbildats i tre steg samt den regionala
gruppen avslutat sin fyrstegsutbildning.
Nepal

LO samarbetsprojekt med centralorganisationen GEFONT i Nepal startade under 2014. Projektet syftar till att utveckla den fackliga kapaciteten på regional och lokal nivå samt öka
medvetenheten om fackliga frågor via informationsinsatser.
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Kommunikationsenheten/
Organisationsenheten
Verksamheten som beskrivs avser Kommunikationsenheten fram till och med den 15 oktober.
Efter den 15 oktober är det Organisationsenhetens verksamhet.
Lokal och regional verksamhet

Den regionala verksamheten sker via 11 LOdistrikt; Norra Sverige, Skåne, Stockholms län,
Sydost, Västsverige, Dalarna och Gävleborg,
Jönköpings län, Mellersta Norrland, Mellansverige, Örebro och Värmland och på Gotland.
LO-distrikten har till uppgift att samordna
förbunden lokalt och regionalt. LO-distriktens
kärnverksamheter är att fackligt och fackligtpolitiskt organisera, utbilda och opinionsbilda.
Viktiga tvärfackliga verksamheter som samordnas lokalt och regionalt är opinionsbildning, kampanjer och andra tvärfackliga aktiviteter, ungdomsverksamhet, skolorganisation
och skolinformation, fackliga studier, jobben
och sysselsättningen samt försäkringsinformationsverksamheten.
Kongressen 2012 fattade bland annat beslut
om att LO-facken i kommunerna inte ska vara
egna juridiska personer och att styrelsen kan
bevilja undantag från den regeln i enskilda fall.
Den 15 december fattade LOs styrelse beslut att
inte bevilja något LO-fack undantag från den
regeln.
I mars 2014 genomfördes en verksamhetskonferens på Runö med cirka 100 deltagare från distrikten.
Almedalen

LO har för tionde året i rad deltagit med aktiviteter under Almedalsveckan på Hamnplan 5
i Visby. Sverige kan bättre var devisen för 2014.
Totalt genomfördes, tillsammans med förbund
och andra närstående organisationer, 62 seminarier varav 28 i LOs regi. Fokus var sysselsättning och arbetsmarknadspolitik men också
seminarier med anledning av valet. Vårt ge-
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mensamma långsiktiga arbete mot främlingsfientlighet var lika aktuellt som tidigare under
Almedalsveckan. LO fick också möjligheten att
anordna ett seminarium med Thomas Piketty,
professor på Paris School of Economics. Temat
var förmögenhetskoncentration och kapitalismens framtid. Seminariet lockade 560 åhörare.
Med anledning av att LO ökat trycket på opinionsbildningen gjordes en stor satsning på sociala medier, blogg och hemsida vilket ledde till
att LO utsågs till vinnare av priset Årets opinionsbildare.
LO Ung mobiliserade tio unga fackligt aktiva
som besökte seminarier och deltog i debatter
för att påminna politiker och beslutsfattare om
det unga fackliga perspektivet.
Samtliga seminarier på Hamnplan var i stort
sett fullsatta hela veckan. Det webb-sändes totalt 15 seminarier och inspelningarna har funnits tillgängliga på LOs hemsida.
Högre organisationsgrad

LOs roll i det förbundsgemensamma arbetet för
en högre facklig organisationsgrad har varit att
stödja förbunden i arbetet samt att samordna
gemensamma insatser lokalt och centralt.
Frågorna om medlemsvärvning och organisering hanteras av Tvärfackliga rådet som leds
av LOs andre vice ordförande. Syftet är att tillsammans fortsätta fokusera på olika frågor och
fatta beslut eller ta fram underlag till LOs styrelse. Under rådet arbetar en arbetsgrupp med
ansvariga handläggare på förbunden för erfarenhetsutbyte och för att utreda och ta fram
förslag till Tvärfackliga rådet.
Under 2014 tillsatte LOs styrelse en arbetsgrupp för organisations- och organiseringsfrågor. I LOs årliga mätning av organisationsgraden hade den, efter första kvartalet, minskat
med 1,8 procent.
Det är nu tio år sedan LOs styrelse tog beslut
om att starta arbetet med högre organisationsgrad. Under 2014 hade sex förbund en positiv
medlemsutveckling; Elektrikerna, Fastighets,

Handels, Hotell- och restaurangfacket, Kommunal och Transport. Totalt tappade LO-förbunden 4 162 medlemmar (– 0,28 %). Det är det
minsta tappet på 20 år.
Tappet för aktiva medlemmar inklusive studerande var ännu mindre, 884 stycken (– 0,07 %).
LO-förbunden värvade gemensamt cirka 120 000
nya medlemmar under 2014. LO och flera förbund riktar nu även mer av sitt arbete mot att
mer aktivt minska utträdena.
Ungdomsverksamhet

LOs centrala ungdomskommitté, CUK, bestående av en representant från varje medlemsförbund, har haft tio möten under 2014, varav en
heldags-, och en tvådagarsöverläggning. Tvådagarsöverläggningen som ägde rum i december
var gemensam med LO-distriktens ungdomshandläggare. Under 2014 har CUK fortsatt att
arbeta med både tillfälliga och lite mer varaktiga arbetsgrupper, bland annat planering av
ungdomsforum.
LO/Ung-utbildningarna Om facket, Om
samhället, Om främlingsfientlighet, Om global rättvisa, Om försäkringar samt skolinformatörsutbildning har genomförts vid totalt 87
tillfällen i LO-distrikten, med totalt 1 342 deltagare. Ungdomsansvarigutbildning genomfördes
i två steg under hösten, en del regionalt och en
del centralt, med totalt 46 deltagare.
En central handledarutbildning för grundutbildningarna genomfördes med 21 deltagare.
Handledarutbildning för temautbildningarna
genomfördes med 11 deltagare och redan aktiva
handledare erbjöds vidareutbildning i linje med
Alla kan göra något.
Tredje omgången av Bommersviksakademin,
som är en facklig/politisk utbildning för unga
ledare, hade totalt 100 deltagare och avslutades
under våren 2014. Under hösten påbörjades ytterligare en omgång med 100 nya deltagare.
LO-distrikten genomförde Facket på sommar- och vinterjobbet med goda resultat. Cirka
16 000 arbetsplatser besöktes under Facket på

sommarjobbet. Utöver uppsökerierna medverkade distrikten också vid flertalet festivaler och
andra publika evenemang där unga samlas. Under Facket på sommarjobbet 2014 träffade vi cirka 25 000 unga sommarjobbare runt om i landet.
LOs ungdomssekreterare och SSUs fackligpolitiska ombudsman genomförde under våren
2014 en turné. De samlade, regionvis, ungdomsansvariga/handläggare i LO-distrikten och SSUs
fackliga ledare och/eller ombudsmän i syfte att
lära sig av, och stärka det lokala och regionala
samarbetet. Många av diskussionerna handlade
om rutiner för kommunikation och kontinuitet.
Vid SSUs valläger i augusti hade LO-Ung ett
tält där lägerbesökarna bjöds på aktiviteter och
diskussioner om bland annat fackliga ungdomsfrågor med politisk bäring inför valen. Mycket
utifrån Fackligt ungdomsmanifest. Under vallägret arrangerades en Facklig samling och ett antal programpunkter i form av seminarier och panelsamtal där fackliga representanter fanns med.
När Almedalsveckan inleddes på Gotland
samlades sex unga, förbundsaktiva, som utifrån
överenskomna frågeställningar och gemensam
planering ställde så många av de närvarande
makthavarna som möjligt mot väggen. Under
veckan dokumenterade de seminarier/intervjuer med hjälp av anteckningar och filminspelningar samt skrev reflektioner som publicerades
i form av gästbloggar på lo.se/ung.
Ungdomsforum 2014 genomfördes, för 10e
gången, i november med temat ”Makt”. Där
deltog över 200 unga fackligt aktiva i olika seminarier, grupparbeten och föreläsningar. Pris
för ”årets fackliga hjältedåd” delades ut under
forumet och gick till Mathias Westbrand Emilsson, Hotell- och restaurangfacket.
LOs ungdomssekreterare har också arbetat
med ungdomsfrågor internationellt. Dels genom att delta i EFS ungdomskommitté, dels genom att vara delaktig i det nordiska nätverket
Nordvision. Ungdomssekreteraren deltog vid
ITUCs kongress i Berlin och SAMAKs kongress i Oslo.
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Alla kan göra något

Det långsiktiga förbundsgemensamma arbetet
för att motverka främlingsfientlighet, rasism
och odemokratiska krafter fortsatte under 2014.
Cirka 1 088 förtroendevalda genomgick endagsutbildningen ”Alla kan göra något”. För utbildningen finns nu 209 handledare utbildade.
I samtliga LO-distrikt genomfördes presentationer i gymnasieskolan i samarbete med EXPO.
Presentationerna syftar till att informera och skapa diskussioner om tolerans och att motverka rasism. 2014 deltog 4 669 elever och 709 lärare. LOdistrikten genomförde också tillsammans med
EXPO seminarier för förtroendevalda på tio orter.
Sedan starten av Alla kan göra något har
17 900 exemplar av broschyren med samma
namn distribuerats och det tillhörande handledarmaterialet i 1 460 exemplar. Det har även
tagits fram en broschyr med titeln ”SD – ett
arbetarfientligt och antifackligt parti”. Denna
har distribuerats i 4 116 exemplar och användes
bland annat i valrörelsen 2014. Den mindre foldern med kort information om Alla kan göra
något har distribuerats i 5 862 exemplar.
”Filmen om Nadja”, som beskriver problemet
med rasism på arbetsplatserna, har visats sammanlagt cirka 23 500 gånger. De allra flesta visningar har skett på Youtube (22 700) och resten på LOs hemsida. Eventuella delningar eller
uppladdningar på förbunds- och distriktssidor
är inte medräknade här.
I samarbete med LO tog teatergruppen Tage
Granit fram en interaktiv scen om hur man
som förtroendevald kan genomföra bra samtal
för att motverka rasism. Ett 30-tal föreställningar genomfördes under året.
Ett gemensamt arbete inom hela arbetarrörelsen för att motverka rasism fortsatte i ett antal kommuner.
Facket i skolan

Arbetet med att organisera skolinformationsarbetet har fortsatt under 2014. LO har i uppgift
att kontakta och erbjuda de högskoleförbere-
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dande gymnasieprogrammen, Komvux, SFI och
folkhögskolor klassrumspresentationer om arbetslivet. Under året har vi fått flera nya vägar
in för att öka antalet bokningar av skolorna. Det
går numera att ringa 020-56 00 56 för att boka
en presentation och det går även att boka oss
via Utbudets hemsida.
LOs skolinformationsverksamhet är kostnadsfri för skolan och genomförs av LO-utbildade skolinformatörer. För att upprätthålla
kontakter med skolorna behövs många skolorganisatörer som var och en har till uppgift att skapa och hålla kontinuerlig kontakt med skolorna
i syfte att erbjuda klassrumspresentationer.
Under verksamhetsåret 2014 genomfördes totalt 942 klassrumspresentationer runt om i landet på gymnasieskolans högskoleförberedande
program, Komvux, SFI och folkhögskolor. Varje
månad har vi genomfört videokonferens med
distriktens ansvariga för att utbyta erfarenheter
samt löpande följa utvecklingen.
Efter kongressens beslut har det upprättats
kontakt med de elevfackliga organisationerna för att också få eleverna att efterfråga våra
skolinformationer, utbildningar och ha erfarenhetsutbyte samt för att erbjuda dem hjälp
och stöttning. Kontakter har också upprättats
med Lärarnas Riksförbund för att få ännu fler
ingångar till skolan och för att få tillgång till
lärarstudenterna som snart ska ut i arbetslivet.
Den nya hemsidan har påbörjats liksom det nya
skolinformationsmaterialet. Befintligt material
har uppdaterats och nytt profilmaterial har tagits fram för att öka LOs synlighet.
Arena skolinformation

LO och LO-förbundens arbete med Arena Skolinformation har fortsatt under 2014 i syfte att
producera undervisningsmaterial till gymnasieskolan. I dag finns tre material:
–– Arbetsmiljö, Arbetslivet och Entreprenörskap
samt tre stycken rollspel.
–– Loppet, Anställa eller anställas.
–– Beslutsfattarna.

Materialen har även under 2014 varit mycket
populära och har beställts i många exemplar.
Förutom LO och LO-förbunden ingår också
fackförbunden Vision, Akademikerförbundet,
SSR, Fackförbundet ST, Finansförbundet samt
Unionen.
Facket Direkt

Under året har drygt 10 000 ärenden hanterats.
De kampanjer som genomfördes via Facket Direkt var Facket försäkrar, vår och höst, Facket
på Vinterjobbet, Facket på Sommarjobbet, samt
medlemsrekryteringsveckorna (vecka 6 och
vecka 37). Under Facket försäkrar-kampanjerna
och Facket på sommarjobbet förstärktes verksamheten med två personer.
Under Facket på sommarjobbet hanterade
Facket Direkt drygt 2 500 ärenden under pseudonymen ”Fackets hjälptelefon”. De vanligaste
frågorna handlade då om lön. Fler kvinnor än
män ställde frågor och de flesta frågeställarna
var under 25 år. Vanligaste förbundstillhörighet, branschtillhörighet, var Kommunal, följt
av Hotell- och restaurangfacket och Handels.
De flesta samtalen kom från Stockholms län,
Västsverige och Skåne.
Under Facket försäkrar-kampanjerna registrerades drygt 1 000 ärenden. De flesta som ringde var medlem i något LO-förbund. Fler män än
kvinnor ställde frågor och de flesta som ringde
var äldre än 35 år.
Facket försäkrar

Facket försäkrar är samlingsnamnet på den verksamhet som handlar om information om avtalsförsäkringarna för privatanställda arbetare. Den
ordinarie verksamheten utgörs av grund- och
vidareutbildning av förbundens försäkringsinformatörer. Utöver denna verksamhet genomför
LO-distrikt och förbund/förbundsavdelningar
många projekt som syftar till att stärka försäkringsinformatörerna i deras roll.
Under året tillsattes en utredningsgrupp tillsammans förbunden med uppdrag att se över

grund- och vidareutbildningarna. Utredningsgruppens förslag blev bland annat att utbildningarna ska vara lika över hela landet. Det ska
vara möjligt att gå utbildningens dag ett i ett
LO-distrikt och dag två i ett annat LO-distrikt.
Ytterligare förslag var att varje försäkringsinformatör ska ha gått hela grundutbildningen, även
de informatörer som i dag saknar denna utbildning. Utan grundutbildningen får man inte verka som försäkringsinformatör. Försäkringsinformatören ska även gå vidareutbildning varje år.
Försäkringsinformatörerna ska av sina förbundsavdelningar, eller motsvarande, erbjudas
stöd för att komma igång med sitt uppdrag, få
tid till uppdraget och att få tillträde till arbetsplatserna samt övrigt stöd som kan behövas för
att anordna försäkringsträffar och försäkringssamtal. LOs styrelse fattade beslut om att godkänna utredningens förslag gällande grund- och
vidareutbildningen på sitt möte i december.
I januari och februari genomförde LO en informationskampanj om det nya föräldrapenningtillägget (FPT) riktat till målgruppen blivande och nyblivna föräldrar.
En satsning har gjorts för att öka kunskapen om kollektivavtalet och betydelsen av att
ha kollektivavtal för att ha de avtalade försäkringsskydden och avtalspensionen.
Under höstens kampanj lyftes avtalspensionen fram för att öka kunskapen om detta och
visa på vilken skillnad det är att arbeta på en
arbetsplats med kollektivavtal. Kampanjen fick
stort genomslag i våra mätningar och bidrog
till en ökad medvetenhet om avtalspensionen
bland LO-kollektivet.
I november genomförde LO och Folksam sin
rikskonferens i Örebro med fokus på pensionerna.
Facklig utbildning
Stärkt studieorganisation

Väl utbildade medlemmar är en förutsättning
för att kunna rekrytera förtroendevalda som kan
driva den fackliga idén vidare. Basen för fackliga
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studier består av facklig introduktion, medlemsutbildning och facklig politisk medlemsutbildning. Denna basverksamhet måste fungera över
hela landet. Under 2014 har LO fortsatt det viktiga arbetet med att utveckla studieorganisationen i landet i samverkan med ABF och förbunden centralt, regionalt och lokalt. Detta arbete
innehåller många delar, här är några av dem:
–– Ta fram stöddokument som beskriver studieorganisationens olika uppdrag, roller och
tvärfackliga utbildning. Dokumenten förtydligar Gemensamma riktlinjer från studiekonferensen VISA 2013.
–– Besöka och följa upp regionala studiekonferenser/träffar i alla LO-distrikt.
–– Planering för en ny studiekonferens i augusti
2015.
–– Uppdaterat materialet Medlem i facket med
helt ny processhandledning.
LOs Kunskapssystem

Under 2014 har trycket på flera av våra utbildningar inom kunskapssystemet ökat. Antalet
sökande till systemets längsta kurs, Insikter,
har varit fler än vi har kunnat bereda möjlighet att delta. Det är framförallt på våra internat som det blir tydligt. Men även andra, både
arbetsrättsliga och funktionsinriktade kurser,
har haft många sökande.
Under året utbildades 2 808 personer, 1 824 män
och 984 kvinnor, inom LOs kunskapssystem. Det
genomfördes 104 internat och 31 externat.
En del av kunskapssystemet består av arbetsmiljökurser och vi kan konstatera att även inom
detta område är intresset stort. Enligt överenskommelsen med Svenskt näringsliv är 2014 det
sista året som vi haft finansiering från AFA. Utbildade inom området blev totalt 1 418 personer,
502 kvinnor och 916 män. Av dessa kurser var 51
internat och 17 externatkurser inom arbetsmiljö.

har ökat. Mycket som en effekt av våra centrala
och regionala studiekonferenser som genomförts under ett antal år. Det har resulterat i att
fondens medel förbrukades innan årets utgång.
Detta innebar en ökad efterfrågan på medel i
form av förbundens egna stipendier för tvärfackliga studier.
Nordiska folkhögskolan i Genève

Årets kurs hade sex deltagare från LO-förbunden; Daniel Söderberg, Handels, Jonas Karlsson, Byggnads, Petty Nyholm, Hotell- och restaurangfacket, Maria Svantesson, Kommunal
och Magnus Lindström, GS. Kostnaden finansierades av LO.
ETUI, Europafackets utbildningar

Under 2014 sände LO in 10 ansökningar från
LO och LO-förbunden till ETUIs olika utbildningar. Dessa gällde olika utbildningar i språk,
olika kurser om den fackliga utvecklingen i åtstramningarnas kölvatten och utbildningar riktade till unga fackliga aktivister.
Facklig introduktion

Tvärfacklig introduktion har ägt rum under
23 tillfällen på olika ställen runt om i landet.
Knappt 300 deltagare har deltagit på dessa gemensamma tvärfackliga utbildningar.
Materialet Facklig introduktion – Du, facket
och kollektivavtalet har minskat kraftigt i efterfrågan på LO-distribution, endast 50 exemplar har sålts under året.
Sedan 2010 har LO stimulerat tvärfackliga
introduktioner med bidrag för genomförandet.
Tanken har varit att underlätta hel- och halvdagars introduktioner runt om i landet. Någon
större efterfrågan har det inte blivit och från och
med 2015 finns det inte bidrag att söka längre.
Fackliga nätutbildningar

Stipendiefonden

Trycket på den tvärfackliga grundutbildningen, finansierad av LOs centrala stipendiefond,
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LOs nätutbildningar fortsätter att locka deltagare. Under 2014 kan vi räkna till cirka 17 500
unika besökare. I den siffran ingår den nya nät-

utbildningen A-kassan vilken väg väljer du? som
togs fram i början av 2014 som ett valmaterial.
Den lades på Youtube som en lärfilm och klickades 5 000 gånger.
Under hösten diskuterades nätutbildningarnas framtida utveckling. Inriktningen bestämdes till att uppdatera några nätutbildningar till
ny teknik samt avveckla ett par av de äldre.

cydokument och personliga möten. Under 2014
skapades en styrgrupp för detta arbete under
ledning av LOs vice ordförande. Ingår i gruppen gör vidare LOs planeringschef, opinionsbildningsansvarige samt facklig-politisk ombudsman. Påverkansarbetet har också givits
undergrupper som ska mejsla ut vilka prioriterade frågor LO ska arbeta med gentemot främst
den nya regeringen.

Yrkeslandslaget

LO har aktivt arbetat i Worldskills Sweden såväl
i styrelsen som med Yrkeslandslaget. Vi var på
plats vid Yrkes-SM i Umeå och delaktiga i den
historiskt framgångsrika medaljskörden på EM
i Frankrike. Förberedelserna för VM 2015 är i
full gång och planeringen för EM i Göteborg
2016 har startat.
Opinionsbildning

LO har under 2014 fortsatt att flytta fram positionerna i opinionsbildningsarbetet. Vi har blivit en mer flitig aktör i branschpress, fortsatt
implementeringen av opinionsbildningsstrategin samt arrangerat ett välbesökt och TV-sänt
almedalsseminarium om facklig opinionsbildning. LO är att betrakta som Sveriges ledande
opinionsbildande aktör. Denna slutsats bygger
vi på att LO är den organisation med högst medialt genomslag samt LOs frekventa utgivning
av rapporter, arrangörskap av seminarier samt
vår förmåga att beröra. LOs stora opinionsbildningsutmaning är fortsatt bilden av en organisation som tappar medlemmar samt det relativt
låga anseendet som organisationen har bland
grupper som inte är organiserade i något av de
fjorton förbunden.
Politisk påverkan

LO har under året satt djupa avtryck i det politiska Sverige. Givetvis främst genom de två
valrörelserna men också genom aktiv opinionsbildning. LO har under 2014 också tagit viktiga
steg till att förnya och förstärka den aktiva politikerpåverkan som främst bedrivs genom poli-

Valprojektet

LO hade under 2013 lagt grunden för valarbetet
dels genom en stor samtalskampanj, Mitt Sverige, dels genom att LOs styrelse enats om en
politisk plattform inför valet.
Startskottet blev den valkonferens som hölls
den 6 februari på Clarion hotell i Stockholm
med cirka 500 deltagare från alla förbund och
LO-distrikt. Samma dag presenterades LOs
valplattform som utgick från de politiska prioriteringarna; Full Sysselsättning, Ett bättre arbetsliv och En bra och utvecklad välfärd. Konferensen var väldigt uppskattad och fick stort
massmedialt genomslag och avrundades med ett
mingel i LO-huset som dagen till ära fått en röd
fasadbelysning.
Ett nytt arbetssätt och ett nytt förhållningssätt präglade den fackliga valrörelsen 2014. Dels
en mer självständig valrörelse utifrån att den
utgick från egna politiska krav, men ändå väldigt tydlig i sin facklig-politiska samverkan med
Socialdemokraterna. Dels genom en tydlig projektorganisation inom kansliet, med ett huvudprojekt och fem delprojekt. Projektet har haft
en strategisk valledning och en liten operativ
valledning.
Istället för att som i tidigare valrörelser bygga upp och flytta över personella resurser till
Socialdemokraterna, byggde den fackliga valrörelsen på att det var fackliga företrädare som
skulle prata med fackliga medlemmar. Som ett
komplement till samtalen på arbetsplatserna
genomfördes omfattande ringaktiviteter. LO
utbildade 100 personer som i sin tur utbilda-
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de och ansvarade för ringinsatserna regionalt
och inom förbunden. Tillsammans ringde fackligt förtroendevalda, ofta organiserade via LOdistrikten, 230 098 samtal. Personliga samtal
med förbundsmedlemmar om vikten av att
rösta, byta regering och vilken politik LO ville
ha istället. Många vittnar om att samtalen via
telefon också blev ett samtal om det fackliga
medlemskapet och 75 procent av alla som fick
ett samtal var väldigt positiva.
LOs ledning genomförde turnéer i hela landet, under valrörelsernas intensiva slutskeden.
Tillsammans genomförde ledningen 240 arbetsplatsbesök och 4 507 pressklipp handlar om den
fackliga valrörelsen.
LO ansvarade för att hålla ihop och ha kontinuerliga träffar med förbunden. Detta skedde
dels via de fackligt/politiskt ansvariga/valledare,
dels via LOs kommunikationsråd.
Under valrörelsernas mest intensiva fas genomfördes veckovisa möten med Socialdemokraterna inom ramen för SFU.
LO-distrikten fick en tydlig roll då det var
distrikten som samordnade infrastrukturen
kring ringaktiviteterna. Cirka 50 ringcenter
upprättades runt om i landet, från Luleå i norr
till Trelleborg i söder. Samverkan med distrikten fungerade väl genom den operativa valledningens relationer, täta telefonkonferenser samt
videomöten.
LO bestämde sig för att ha en sammanhållen utåtriktad kampanj genom både EU- och
riksdagsvalrörelsen. Det övergripande budskapet blev ”Sverige kan bättre” och ett antal underbudskap togs fram utifrån plattformen. LO
anlitade och samarbetade med reklambyrån
Sandegård & Partners.
Under hela valkampanjen (båda valrörelserna) producerades 13 kampanjfilmer, 2 nätdokumentärfilmer på temat ”Reinfeldts Sverige”,
två huvudfoldrar samt material angående det
10-punktsprogram för ordning och reda som
togs fram tillsammans med Socialdemokraterna och ett om SD som ett arbetarfientligt parti.
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Vidare utvecklades LOs närvaro i sociala medier med över 30 000 följare på Facebook och
över 10 000 på Twitter, vilket stärkte våra kanaler för politisk påverkan. Under valrörelsen
arbetade LO därutöver aktivt med mejlnätverket ”opinionsverket” där personuppgifterna
från Mitt Sverige-kampanjen ingick. Totalt kan
omkring 10 000 opinionsbildare nu nås via mejl.
Dessa verktyg var kraftfulla i LOs valarbete.
De viktigaste målen med LOs valrörelse
uppfylldes. Det gäller inte minst Europaparlamentsvalet. Andelen av LO-förbundens medlemmar som röstade på Socialdemokraterna
(enligt Novus) ökade från 49 procent till 54 procent och valdeltagandet ökade kraftigt från 35
procent 2009 till 42 procent.
I valet i september var LOs övergripande mål
att det skulle bli ett regeringsskifte med en Socialdemokratiskt ledd regering, och det uppfylldes. Däremot nåddes inte det ambitiösa målet
om att 60 procent av medlemmarna skulle rösta S. Drygt 51 procent röstade S i riksdagsvalet
2014.
Efter valet valde styrelsen att ge Lisa Pelling
och Lars-Anders Häggström i uppdrag att utvärdera den fackliga valrörelsen. Deras valutvärderingsrapport presenterades för LOs styrelse den 15 december och på en pressträff den
16 december. Hela rapporten är en mycket bra
genomgång av den fackliga valrörelsen och ska
användas som underlag inför kommande fackligt-politiska arbete och inför nästkommande
valrörelse.
LO.se

Under året hade LOs sajt 2,3 miljoner unika
besökare. En stor del av trafiken kommer från
kampanjperioderna för Facket försäkrar. Under
året har fokus varit valen och distriktens nya
hemsidor. Under Almedalen webbsändes 15 seminarier live i LO Play. Totalt har sändningarna
haft 1 924 tittare (live och eftertitt).

Årsredovisning för LO
och LO-koncernen
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Förvaltningsberättelse 2014

LOs organisation
Landsorganisationen i Sverige (LO) är en sammanslutning av fackliga arbetstagarorganisationer. Organisationen har till uppgift att utöva
den centrala ledningen av fackföreningsrörelsens strävande efter att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom
näringslivet. LO ska också i övrigt verka för en
samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati.
LOs medlemmar utgör 14 anslutna medlemsförbund. Förbunden består i sin tur av sammanlagt 1 465 510 medlemmar vid räkenskapsårets
utgång (1 469 672) varav 53 procent män och 47
procent kvinnor.
LOs beslutande organ är kongressen, representantskapet och styrelsen. Kongressen, som
är LOs högsta beslutande organ, sammanträder
vart fjärde år och består av 300 representanter
utsedda av medlemsförbunden. Kongressen
sammanträdde senast i maj 2012. Mellan kongresserna är det representantskapet som är högsta beslutande organ. I detta ingår att ha tillsyn
över styrelsens förvaltning samt avgöra ärenden av viktig principiell betydelse. Representantskapet består av representanter utsedda av

de anslutna förbunden samt styrelsens ledamöter. Styrelsen består av 18 ledamöter, av dessa är
LOs ordförande, förste vice ordförande, andre
vice ordförande och tredje vice ordförande alltid ledamöter. Övriga ledamöter representerar
förbunden. Styrelsen väljs av kongressen för en
period på fyra år. Styrelsens uppgift är att utöva
den omedelbara ledningen av Landsorganisationen.
Till styrelsens förfogande finns LOs finanskommitté som har till uppgift att behandla ekonomiska frågor av gemensamt intresse för LO
och dess förbund. IF Metall, Kommunal, Handels, Transport, Byggnads och Seko finns representerade i kommittén vars ordförande är LOs
ekonomichef.
LO är geografiskt representerat i hela landet
genom 11 distrikt. Distrikten har till uppgift att
regionalt samordna gemensamt fackligt arbete
på grundval av LOs uppgift och målsättning.
Distriktsorganisationerna är egna juridiska personer med egen ekonomi. Vidare finns LO representerad i en del av landets kommuner med
lokala LO-fack som i sin tur är egna juridiska
personer.

Ordförande

Kanslichef

Ledningskansliet

Arbetslivs
enheten

Enheten för
ekonomisk politik
och arbetsmarknad

Internationella
enheten

LOs kansli var 31 december 2014 indelat enligt ovan.
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Organisations
enheten

Personal- och
serviceenheten

Ekonomienheten

Information om verksamheten
Landsorganisationen i Sverige har såsom den
gemensamma organisationen för de samverkande förbunden till uppgift att leda och samordna
LOs och förbundens strävanden att tillvarata
arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden
och inom näringslivet. LO ska dessutom verka
för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av
jämlikhet och feministisk grundsyn. Uppgiften
utgår från den grundläggande synen om allas
lika värde och rätt.
Arbetet under 2014 har präglats av en mycket
aktiv opinionsbildning. Stora resurser har satsats på valet och LO har varit mycket synligt i
TV, radio, press och sociala medier. LOs ledning
har bedrivit ett aktivt fackligt-politiskt samarbete samt besökt ett mycket stort antal arbetsplatser runt om i landet.
Samtidigt har kansliet bedrivit den reguljära
verksamheten och kraftsamlat på de av styrelsen fem prioriterade områdena: Arbete, Rättvisa, Kollektivavtal, Starka och Medlemsnära.
LOs 10-punktsprogram har fått genomslag
i regeringsförklaringen. Projektet ”Full Sysselsättning och solidarisk lönepolitik” är i full
produktion och har nu börjat släppa sina rapporter. LO har förberett ett ställningstagande
avseende behovet av en förändring av reglerna
i LAS angående visstidsanställning.
Tillsammans med Europafacket har LO arbetat med jämställdhetspolitiska strategier. Europafackets styrelsemöte antog på LOs initiativ
en skärpt skrivning mot rasism och främlingsfientlighet. LO bidrog aktivt till beslutet vid
ILOs arbetskonferens som stärker konventionen om förbud mot slavarbete.
En särskild processutbildning har genomförts
med avtalsråd och styrelse inför kommande avtalsrörelse.
Kansliet har också arbetat med ett internt administrativt utvecklingsarbete med ambition
att bli världens modernaste fackliga organisation.

Väsentliga finansiella händelser under
verksamhetsåret
LOs intäkter är i stor utsträckning baserade på
förbundens medlemsantal och på LO representantskaps beslut om medlemsavgiftens storlek.
Medlemsavgiftens storlek bestäms utifrån förändringen av förbundens medlemsintäkter. För
räkenskapsåret minskade antalet medlemmar i
förbunden men kompenserades till viss del av
den förändrade medlemsavgiften.
Den finansiella verksamheten har inriktats
på lägre risk och högre direktavkastning.
För att ytterligare differentiera fastighetsportföljen har LO förvärvat ett hotellbestånd
bestående av elva hotell i Sverige.
Den låga räntan i omvärlden påverkar avkastningen negativt på den korta ränteportföljen.
Under året har den positiva utvecklingen på aktiemarknaden medfört att vinsthemtagningar
har genomförts. Avkastningen på aktier och räntor har under året uppgått till 13,5 procent (13,7 %).

Moderföretagets resultat och ställning
Medlemsavgifterna uppgick till 255,1 mkr (250,4
mkr). Medlemsförbunden betalar till LO en avgift baserad på varje förbunds medlemsantal
vilket motsvarar cirka 191–211 kronor per medlem och år. Medlemsavgiften till LO per medlem höjdes inför verksamhetsåret 2009 efter att
ha varit oförändrad sedan 1991 och följer numera förbundens medlemsintäkter.
Resterande del av den fackliga verksamhetens
intäkter uppgick till 245,6 mkr (240,3 mkr). Övriga intäkter bestod i huvudsak av anslag från
statliga myndigheter och andra organisationer
bland annat AFA Försäkring. Kostnaden för
verksamheten uppgick till 549,6 mkr (556,5
mkr). I detta ingår att lämna bidrag till närstående organisationer. Under räkenskapsåret har
totalt 35,4 mkr (33,7 mkr) lämnats som anslag
och medlemsavgifter till närstående bland annat Arbetarrörelsens arkiv, EFS, FFI med flera.
LO strävar med den ekonomiska verksamheten att nå kostnadstäckning för den fackliga
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LOs utveckling av eget kapital 2014–2010 (moderföreningen)
Tkr

2014

2013

2012

2011

2010

Bundet eget kapital
Bundna reserver

1 193 081

1 193 081

1 193 081

1 193 081

1 193 081

Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Reserverade medel
Årets resultat

129 512
14 540
– 15 072

115 942
40 653
– 12 543

164 309
32 542
– 40 252

– 63 199
40 124
219 926

3 150
30 493
– 56 718

Summa eget kapital

1 322 061

1 337 133

1 349 680

1 389 932

1 170 006

Mkr

2014

2013

Genomsnittligt värde av LOs tillgångar över en fyraårsperiod
Kapital som ska värdesäkras

2 823
1 447

2 657
1 450

Värdesäkrat kapital enligt konsumentprisindex

verksamheten. LOs resultat för den fackliga
verksamheten uppgick till – 45,9 mkr (– 61,1
mkr). Räkenskapsåret 2007 avsatte LO 100 mkr
till en omstruktureringsreserv i syfte att täcka
kostnaderna bland annat för en omorganisation
av LOs kansli. Under 2010 återfördes 20 mkr
som inte kommer att utnyttjas. Under verksamhetsåren 2008–2014 har hela avsättningen nyttjats. Årets resultat blev – 15,1 mkr (– 12,5 mkr).
Eget kapital

För närvarande har LO inga räntebärande skulder. LO ska hålla en ekonomisk konfliktberedskap genom hög likviditet i finansförvaltningen
alternativt med tillgångar med gott belåningsvärde vilket fastighetsinnehavet utgör.
Kongressen år 2008 beslutade att LOs bundna egna kapital ska motsvara det belopp som
fanns i räkenskaperna vid utgången av 1999
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och värdesäkras genom att det, genomsnittligt
över kongressperioden, ska finnas tillgångar
vars marknadsvärde minst är lika stort som det
bundna egna kapitalet ökat med konsumentprisindex från basår 2000.
Som framgår av tabellen uppgick LOs egna
kapital vid räkenskapsårets utgång till 1 322 mkr
(1 337 mkr). Kongressen har ställt krav på att LO
ska inneha tillgångar som motsvarar det egna
kapitalet 31 december 1999 uppräknat med konsumentprisindex. Det indexerade egna kapitalet
uppgår till 1 447 mkr att jämföras med marknadsvärdet av LOs tillgångar över en fyraårsperiod på 2 823 mkr vilket innebär att kongressens
beslut är uppfyllt. Ovanstående tabell visar eget
kapital uppräknat med konsumentprisindex
från år 2000 i jämförelse med genomsnittligt
värde på LO-koncernens omsättningstillgångar
och fastigheter.

Framtida utveckling
I LOs omvärldsanalys har ett antal utmaningar
och hot identifierats. Det mesta härrör sig till
arbetsmarknaden där skillnaderna mellan olika
grupper i arbetslivet och samhället ökar.
En växande grupp arbetstagare har fått sämre villkor på arbetsmarknaden med hög arbetslöshet och försämrad arbetslöshetsförsäkring.
Samtidigt har kvinnor fortsatt sämre löner och
arbetsvillkor än män och det blir allt svårare
för unga att etablera sig på arbetsmarknaden.
Osäkerheten och otryggheten hos arbetstagarna
skapar oro inför framtiden vilket bidrar till att
stödet för antidemokratiska och främlingsfientliga rörelser ökar. Detta är frågor som står högt
på agendan under kommande år.
Medlemsfrågan är en viktig faktor som påverkar både LOs och förbundens ekonomi och
därigenom möjligheterna att genomföra facklig
verksamhet. Under år 2013 förlorade medlems-

förbunden cirka 19 000 av sina aktiva medlemmar. För år 2014 var motsvarande minskning
4 162 medlemmar. Jämställdhetsfrågan har ytterligare aktualiserats och inom den LO-ägda
koncernen kommer jämställdhetsperspektivet
att vara viktigt vid tillsättning av styrelseledamöter. Detta genomförs i de styrande bolagen
det vill säga Bantorget Förvaltning AB, Bantorget Egendom AB och Bantorget Finans AB, vid
ordinarie stämmor 2015.

Koncernen
LO har under 2014 sett över sin organisation
och verksamhet i syfte att få en tydligare struktur och en bättre styrning. Uppdelning i facklig verksamhet och kommersiell verksamhet
har genomförts genom att i princip samtliga
affärsdrivna dotterbolag har allokerats in under
Bantorget Förvaltning AB. Den kommersiella
verksamheten har delats upp i två ben. Finan-

LO-koncernens resultat 2014–2010
Tkr

2014

2013

2012

2011

2010

Facklig verksamhet
Fastighetsförvaltning
Hotell och konferensverksamhet
Juridisk verksamhet
Övrigt tryckeri, ekonomiservice m m
Övrig verksamhet
Finansnetto*
Upplösning av omstruktureringsreserv

– 48 301
54 500
224
– 227
1 809
3 422
110 513
2 936

– 64 518
53 475
712
– 1 516
··
– 3 512
27 526
4 700

– 82 802
44 760
– 48
– 1 565
··
– 1 033
67 757
0

– 56 918
22 131
4 912
– 863
··
– 448
310 346
0

– 85 042
10 176
5 686
3 388
··
1 473
68 621
20 324

Resultat efter finansiella poster

124 876

16 867

27 069

279 160

24 626

– 34 640

– 17 242

– 15 517
– 18 020

– 30 566
– 11 890

– 22 792
– 6 044

90 236

– 375

– 6 468

236 704

– 4 210

Skatter
Minoritetens andel av årets resultat
Årets resultat

Flerårsjämförelsen har ej omräknats enligt K3 för åren 2010–2012.
* I finansförvaltningen 2011 ingår realisationsvinst med 208,4 mkr avseende försäljning av aktier i Fastighets AB Barnhuset 20 och
Fastighets AB Barnhuset 25.
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Koncernens placeringar 2014 (mkr)
103

Koncernens placeringar 2013 (mkr)
100

90

280

186

197

680
373

359

517

Aktier i Sverige

Räntor långa

Fastighetsfond

Aktier i Sverige

Räntor långa

Fastighetsfond

Aktier i världen

Räntor korta

Hedgefond

Aktier i världen

Räntor korta

Hedgefond

Diagram 1

Diagram 2

Diagrammen visar marknadsvärden för åren 2014 och 2013.

siella tillgångar har samlats i Bantorget Finans
AB medan fastighetsbolag och rörelsedrivande
dotterbolag samlats under Bantorget Egendom
AB som utgör underkoncern.
Landsorganisationen är därmed moderföretag till följande dotterföretag: Bantorget Förvaltning AB (100 %), LO Mediehus AB (100 %),
Bilda Förlag F o D Ek förening (96 %) samt LOTCO Rättsskydd AB (90 %).
Bantorget Förvaltning AB är i sin tur moderföretag till Bantorget Finans AB (100 %), Bantorget Egendom AB (100 %), LO ServiceCenter
AB (100 %) och Bantorget Grafiska AB (100 %).
Bantorget Egendom AB utgör moderbolag för
följande hel- eller delägda bolag: HB Klockan
(51 %) med det helägda dotterföretaget Klockan Garage AB, Örenäs Slott Hotell och Konferens AB (100 %), Örenäs Slott och Egendom
AB (100 %), Brunnsvik Förvaltning AB (100 %),
Strykjärnet i Norrköping HB (75 %), Bantorget Utveckling AB (100 %), Riva del Sole (68 %),
Kungslagern Holding AB (51 %) med helägda dotterföretaget Lagern 11 AB samt Spaden
Fastighets AB (100 %).
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Resultat och ställning
Koncernen har under året omsatt 900,1 mkr
(871,2 mkr) och redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt med 124,9 mkr (16,9
mkr). Resultatet från finansiella investeringar
uppgick till 110,5 mkr (27,5 mkr). Årets resultat
uppgår till 90,2 mkr (– 0,4 mkr).

Finansförvaltningen
Koncernens finansiella tillgångar utgörs i huvudsak av andelar i värdepappersfonder. Marknadsvärdet uppgick den 31 december 2014 till
1 443 mkr att jämföras med 1 442 mkr vid årets
ingång. Fondandelarna är fördelade mellan
svenska aktier 90 mkr, utländska aktier 680
mkr, korta räntor 197 mkr, långa räntor 373 mkr,
en räntebaserad hedgefond om 103 mkr. Under
året erhöll koncernen utdelningar från dessa
fonder med 18,4 mkr (18,3 mkr) vilket motsvarar en direktavkastning om 1,3 procent (1,3 %)
beräknat på marknadsvärde.
Under året har koncernen haft realisationsvinster vid försäljningar av andelar i värdepappersfonder med 85,0 mkr (6,7). Koncernens ränteintäkt uppgick till 9,8 mkr (4,3 mkr).

LO-koncernens fastighetsinnehav
Fastighet

Ort/land

Typ

Skolan 1
Skolan 2
Blåkulla 8
Blåkulla 9
Örenäs Slott
Vingråen 30 och Islandet 2
Klockan 10
Laxholmen 2
Brunnsvik 1:68 och 3:27
Lagern 11–15

Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Glumslöv
Stockholm
Stockholm
Norrköping
Ludvika
Stockholm

kontor
kontor
bostäder
bostäder
hotell
kontor/bostäder
kontor
museum
övrigt
kontor

Avenue de Tervueren
Riva del Sole
SUMMA KONCERNEN

Bryssel
Italien

kontor
hotell

LO har i sitt placeringsreglemente sökt definiera och tydliggöra de risker LO avser att ta
i sin finansförvaltning och balansera dessa genom god diversifiering och delvis valutasäkring.
I aktieförvaltningen sker ingen valutasäkring.
LO utsätts i sin finansförvaltning för finansiella risker vilket inkluderar förändringar i
priser på såväl aktie- som räntemarknad. I ränteförvaltningen exponeras även LO för motpartsrisk (kreditrisk). I samband med att en
betydande del av aktieexponeringen är mot
utlandet inkluderas även valutarisk.
LO beaktar alltid den etiska aspekten i sin
placeringsverksamhet. LO utesluter investeringar hos förvaltare eller i fonder som förknippas med oacceptabla arbetsförhållanden,
kriminell verksamhet, pornografi, miljöförstöring eller bristande produktsäkerhet. LOs
ägande ska baseras på de universella värderingar
som utrycks i FNs allmänna förklaringar om
de mänskliga rättigheterna samt FNs konvention om medborgerliga och politiska rättigheter
(1966) samt FNs konvention om ekonomiska,
sociala och kulturella rättigheter (1966).

Kvadratmeter

Bokfört
värde

5 120
4 007
359
337
8 118
4 389
20 357
7 200
12 490
20 017

58 953
26 496
1 630
1 333
58 450
76 639
178 307
29 698
1 298
844 691

82 394

6 250
78 594
1 362 339

Den Internationella Arbetstagarorganisationen ILOs konventioner är vägledande för all
placeringsverksamhet.

Fastighetsförvaltningen
Koncernens fastighetsverksamhet utgörs av ett
flertal kommersiella fastigheter huvudsak belägna i centrala Stockholm. Utöver detta äger
LO en hotellfastighet i Italien samt en mindre
kontorsfastighet i Bryssel. LO är också delägare
i tre markområden i Stockholms omnejd med
syfte att exploatera dessa till planlagd kvarters
mark.
Koncernens hyresintäkter uppgick till 148,4
mkr (155,0) och resultatet av fastighetsförvaltningen 54,5 mkr (53,5 mkr).

Dotterföretagen
LO Mediehus AB

Tidningen riktar sig till förtroendevalda i den
fackliga rörelsen och utkom under året med 38
(39) nummer med en genomsnittlig upplaga
med cirka 53 600 (52 400) exemplar. Tidningen
ges ut under namnet Arbetet. Bolagets omsätt-
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ning uppgick till 31,8 mkr (31,3 mkr) och årets
resultat till 1,3 mkr (– 0,1 mkr). Av bolaget totala
intäkter avser 95,2 procent (96,8 %) LO.
LO-TCO Rättsskydd AB

Bolaget ägs till största delen av LO och resterande del ägs av TCO. Bolaget tillhandahåller
juridisk service i huvudsak inom området arbetsrätt till LO och TCO med anslutna förbund.
Därigenom bereds närmare 3 miljoner medlemmar möjlighet till rättshjälp.
Bolagets nettoomsättning uppgick till 63,0
mkr (60,5 mkr). Årets resultat uppgick till – 1,4
(– 0,3 mkr). Av bolagets nettoomsättning avser
0,9 procent LO (1,5 %).
Bantorget Förvaltning AB

Bantorget förvaltning AB är moderbolag i den
affärsdrivande koncernen och svarar därmed
för att LOs insyn och påverkan i koncernen
säkerställs via styrelsernas uppdrag och återrapportering.
Dotterföretaget LO Service Center AB tillhandahåller administrativa tjänster till företag
och organisationer inom folkrörelsen. LO köper
ett flertal tjänster av bolaget, bland annat inom
telefoni, lönehantering och reskontrahantering
med mera. Bolaget har sitt säte i Valdemarsviks
kommun.
Koncernens nettoomsättning uppgick till
324,4 (24,8) mkr och årets resultat till 107,1 mkr
(14,8 mkr).
Bantorget Finans AB

Bolaget bedriver förvaltning av värdepapper.
Bolagets omsättning uppgick till 0 mkr (0 mkr)
och årets resultat blev – 0,2 mkr (0,4 mkr).
Bantorget Egendom AB

Bolaget är moderföretag för fastighetsbolagen
och de rörelsedrivande bolagen.
Koncernens omsättning uppgick till 305,1
mkr och årets resultat blev – 0,8 mkr.
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Klockan koncernen

Handelsbolaget äger och förvaltar fastigheten Klockan 10 i centrala Stockholm. LO äger
51 procent av bolaget och resterande del ägs
av Svenska Målareförbundet och GS-facket.
Fastigheten har en total uthyrbar yta om 20 357
kvm. Vakansgraden i fastigheten är 2,1 procent
(2,5) vid räkenskapsårets utgång. Hyresintäkterna uppgick till 70,0 mkr (68,1 mkr) och årets
resultat till 31,5 mkr (28,5 mkr).
Bolaget har ett helägt dotterföretag, Klockans Garage AB, för att hantera uthyrning av garageplatser.
Örenäs Slott och Egendom AB

Bolaget äger fastigheten Örenäs Slott. Bolaget
upplåter fastigheten till Örenäs Slott Hotell och
Konferens AB i syfte att bedriva hotell- och
konferensverksamhet. Hyresintäkten för året
uppgick till 7,5 mkr (6,8 mkr) och årets resultat
blev 0,3 mkr (0,4 mkr).
Örenäs Slott Hotell och Konferens AB

Bolaget bedriver hotell- och konferensverksamhet i fastigheten Örenäs Slott. Bolagets omsättning uppgick till 56,3 mkr (53,4 mkr) och årets
resultat uppgick till – 0,5 mkr (– 0,8 mkr).
Brunnsvik Förvaltning AB

Bolaget äger fastigheterna Brunnsvik 1:68, och
3:27. Fastigheterna är under försäljning och den
nya ägaren förväntas tillträda under april 2015.
Bolagets omsättning uppgick till 0 mkr (1,3 mkr)
och årets resultat till 0 mkr (0 mkr).
Strykjärnet i Norrköping HB

Bolaget ägs till 75 procent av LO och resterande
del ägs av KF. Bolaget äger och förvaltar fastigheten Laxholmen 2 (Strykjärnet) i Norrköping.
Fastigheten hyrs i sin helhet av Arbetets museum. Byggnaden är klassad som kulturbyggnad. Bolagets hyresintäkter uppgick till 0,9 mkr
(1,0 mkr) och årets resultat blev – 0,5 mkr (– 0,9
mkr).

Riva del Sole SpA

LO äger 68 procent och resterande delar ägs av
bland annat KF och TCO. Bolaget äger och driver en semesteranläggning i Italien med syfte
att erbjuda arbetare och tjänstemän ett semesteralternativ. Bolagets omsättning uppgick till
105,8 mkr (99,3 mkr) och årets resultat blev 0,8
mkr (0,9 mkr). Fastigheten La Serra såldes under året.
Bantorget Utveckling AB

Bolaget syftar till att äga och förvalta andelar
i bolag som bedriver markutveckling. Bolaget
äger 40 procent av andelarna i Täljöhalvöns
Fastigheter Handelsbolag, 40 procent av aktierna i Byggkultur Sverige AB, 40 procent av
aktierna i Täljö Utveckling nr 4 AB, 33 procent av aktierna i Byggkultur Mälardalen AB, 25
procent av aktierna i Rödstu Hage AB samt 25
procent av aktierna i Rödstu Hage Projekt AB.
Bolagets omsättning uppgick till 0 mkr (0 mkr)
och årets resultat blev 0 mkr (0 mkr).
KungsLagern koncernen

Koncernen äger och förvaltar fastigheterna Lagern 11, 14 och 15. LO äger 51 procent av bolaget
och resterande del ägs av Svenska Målareförbundet och GS-facket. Fastighetens totala uthyrbar yta om 20 017 kvm varav 2 337 kvm utgörs av garage. Hyresintäkterna uppgick till 64,5
mkr (63,4) och årets resultat – 0,9 mkr (10,6).
Vakansgraden i fastigheterna är 2,0 procent
(10,1 %) vid räkenskapsårets utgång.
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LO-koncernens resultaträkning (tkr)

Verksamhetens intäkter
Förbundsavgifter
Övriga intäkter
Förändring av lager av pågående arbeten för annans räkning
Verksamhetens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Handelsvaror
Externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar
Andel i intresseföretags resultat efter skatt

2014-01-01–
2014-12-31

2013-01-01–
2013-12-31

255 079
645 745
– 698
900 126

250 427
621 414
– 687
871 154

– 30 578
– 3 238
– 543 219
– 260 963

– 29 718
– 3 149
– 512 421
– 288 627

– 56 274
5 573
– 888 699

– 56 667
4 069
– 886 513

2 936

4 700

2

14 363

– 10 659

7
8

25 316
106 351
– 21 154
110 513

21 136
27 181
– 20 791
27 526

124 876

16 867

– 34 640
90 236

– 17 242
– 375

75 135
15 101

– 19 509
19 134

2
6

5, 6
3, 4
11, 12, 13

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

Resultat efter finansiella poster
Skatt
Årets resultat

10

Hänförligt till:
Moderföretagets ägare
Minoritetsintresse
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LO-koncernens balansräkning (tkr)
2014-12-31

2013-12-31

11

100

134

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier
Pågående nyanläggningar

12
13
14

1 362 382
62 929
5 671
1 430 982

1 317 429
65 884
71 118
1 454 431

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Uppskjutna skattefordringar
Andra långfristiga fordringar

17
18
28
19

74 111
405 195
5 990
234 097
719 393
2 150 475

40 397
389 718
5 577
98 029
533 721
1 988 286

1 344
1 305
2 649

1 734
482
2 216

27 494
48 368
17 759
51 628
145 249

21 461
39 328
7 427
48 231
116 447

1 085 282

1 169 209

246 193
1 479 373
3 629 848

275 110
1 562 982
3 551 268

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forsknings- och
utvecklingsarbeten och liknande arbeten

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter
Färdiga varor och handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

20

Kortfristiga placeringar

21

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
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LO-koncernens balansräkning (tkr)
2014-12-31

2013-12-31

1 193 081

1 376 866

14 540
1 226 205
2 433 826

40 653
936 027
2 353 546

Minoritetsintressen

248 790

257 985

Summa eget kapital

2 682 616

2 611 531

62 331
38 345
4 287
104 963

66 731
38 065
5 108
109 904

614 577
9 382
623 959

625 737
9 000
634 737

7 421
813
78 736
32 535
26 888
71 917
218 310

7 250
270
96 971
5 475
18 482
66 648
195 096

3 629 848

3 551 268

706 681
632 566

686 265
659 924

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Bundna reserver
Fritt eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserad vinst
Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets koncern

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

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder

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

22, 35

23

25
28
26, 27

29, 30

31

Summa eget kapital och skulder

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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32
33

LO-koncernen kassaflödesanalys (tkr)
2014-01-01–
2014-12-31

2013-01-01–
2013-12-31

889 556
– 857 016

892 035
– 816 092

32 540
6 506
41 472
– 21 154
– 14 976
44 388

75 943
4 543
35 663
– 20 791
– 23 569
71 789

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

– 40 194
4 725
3 480
0
– 28 590
– 151 931
766
172 038
– 39 706

– 86 748
0
0
47 583
– 560
– 113 479
4 327
128 884
– 19 993

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Upptagna lån
Amortering av skuld
Ökning/minskning av kortfristiga finansiella skulder
Utdelning/tillskott till/från minoritet
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

382
– 14 160
171
– 19 992
– 33 599

38 782
0
0
– 19 992
18 790

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

– 28 917
275 110
246 193

70 586
204 524
275 110

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Inbetalningar
Utbetalningar
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före betalda räntor och inkomstskatter
Erhållen ränta
Erhållna utdelningar
Erlagd ränta
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
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LO moderföretagets resultaträkning (tkr)

Fackliga verksamhetens intäkter och kostnader
Förbundsavgifter
Bidrag
Övriga intäkter
Summa fackliga verksamhetens intäkter

2, 34

2014-01-01–
2014-12-31

2013-01-01–
2013-12-31

255 079
220 787
24 866
500 732

250 427
216 613
23 684
490 724

Avgifter och anslag till andra organisationer
Externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar enligt plan

5, 6
3, 4

– 35 428
– 394 015
– 116 384
– 3 757

– 33 674
– 363 199
– 154 442
– 5 213

Summa fackliga verksamhetens kostnader

2, 34

– 549 584

– 556 528

2 936

4 700

– 45 916

– 61 104

11 063
0
– 7 244
– 2 287
– 3 188
– 1 656

11 548
355
– 9 502
– 1 999
– 2 789
– 2 387

0

23 361

8 355
0
660
–7
9 008

14 887
525
– 6 236
– 44
32 493

– 38 564

– 30 998

26 983
– 3 491
– 15 072

32 430
– 13 975
– 12 543

Upplösning strukturfond
Fackliga verksamhetens resultat
Resultat från fastighetsförvaltningen
Hyresintäkter
Övrig omsättning
Externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar enl plan
Resultat från fastighetsförvaltning
Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
Ränteintäkter från koncernföretag
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat från finansiella investeringar

5, 6
3, 4

7
8

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Skatt
Årets resultat
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9
10

LO moderföretagets balansräkning (tkr)
2014-12-31

2013-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier
Pågående nyanläggningar

12
13
14

94 663
9 392
296
104 351

92 779
11 849
2 349
106 977

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

15
16
17
18
19

1 130 164
3 000
28 715
91 232
105 695
1 358 806
1 463 157

778 917
28 500
8 357
281 704
97 862
1 195 340
1 302 317

10 003
1 763
43 800
10 415
15 595
81 576

4 222
4 277
33 309
2 235
17 141
61 184

0

348 526

67 824
149 400
1 612 557

84 951
494 661
1 796 978

Summa anläggningstillgångar

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

20

Kortfristiga placeringar

21

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
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LO moderföretagets balansräkning (tkr)
2014-12-31

2013-12-31

1 193 081

1 193 081

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital

22, 35

Ändamålsbestämda medel
Balanserat kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

23

14 540
129 512
– 15 072
1 322 061

40 653
115 942
– 12 543
1 337 133

Obeskattade reserver

24

127 529

158 686

28
25, 26

91
56 242
56 333

45
66 112
66 157

61 234
13 418
2 788
29 194
106 634

75 928
126 280
3 181
29 613
235 002

1 612 557

1 796 978

··
28 666

··
211 895

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

31

Summa eget kapital och skulder
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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32
33

LO moderföretagets kassaflödesanalys (tkr)

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Inbetalningar
Utbetalningar
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före betalda räntor och inkomstskatter
Erhållen ränta
Erhållna utdelningar
Erlagd ränta
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investeringar i dotterbolag
Försäljning dotterföretag
Förvärv intresseandel
Försäljning intresseföretag
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar
Avyttring/amorteringar av övriga finansiella anläggningstillgångar
Ökning/minskning av kortfristiga finansiella placeringar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Värdereglering kortfristiga placeringar
Likvida medel vid årets slut

2014-01-01–
2014-12-31

2013-01-01–
2013-12-31

882 151
– 1 093 742

539 776
– 523 996

– 211 591
3 485
6 256
–7
– 13 982
– 215 839

15 780
3 273
30 324
– 44
– 20 167
29 166

555
– 4 873
– 351 696
449
– 26 340
5 982
– 111 280
337 389
348 526
198 712

0
– 7 022
0
0
0
0
– 114 052
52 630
64 515
– 3 929

– 17 127
84 951

25 237
59 714

67 824

84 951
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Noter (tilläggsupplysningar)
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsoch koncernredovisningarna med tillämpning
av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare
tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR
2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången
har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s
kapitel 35, vilket bland annat innebär att jämförelsetalen för 2013 har räknats om och att
omräknade jämförelsetal presenteras i samtliga
räkningar och noter. Effekterna av övergången
visas i not 35.
Koncernredovisning

Landsorganisationen i Sverige (LO) upprättar koncernredovisning. Företag där LO innehar majoriteten av rösterna på bolagsstämman
och företag där LO genom avtal har ett bestämmande inflytande klassificeras som dotterföretag och konsolideras i koncernredovisningen.
Uppgifter om koncernföretag finns i noten om
finansiella anläggningstillgångar. Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen från och
med den dag då det bestämmande inflytandet
överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det
bestämmande inflytandet upphör. Koncernens
bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden.
Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då det bestämmande inflytandet erhålls. Identifierbara
tillgångar och skulder värderas inledningsvis till
verkliga värden vid förvärvstidpunkten. Minoritetens andel av de förvärvade nettotillgångarna värderas till verkligt värde. Mellanhavanden
mellan koncernföretag elimineras i sin helhet.
Dotterföretag i andra länder upprättar sin årsredovisning i utländsk valuta. Vid konsolideringen omräknas posterna i dessa företags balans- och resultaträkningar till balansdagskurs
respektive avistakurs. De valutakursdifferenser
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som uppkommer redovisas i ackumulerade valutakursdifferenser i koncernens eget kapital.
Intresseföretag

Som intresseföretag betraktas de företag som
inte är dotterföretag men där moderföretaget
direkt eller indirekt innehar minst 20 procent
av rösterna för samtliga andelar. Andelar i intresseföretag redovisas i koncernredovisningen
till kapitalandelsmetoden och i moderföretag
och enskilt dotterföretag till anskaffningsvärdemetoden.
Utländska valutor

Beträffande värdering av transaktioner och balansposter när valutasäkring tillämpas, se avsnittet om finansiella instrument, underrubriken dokumenterade säkringar av finansiella
skulder i utländsk valuta.
Intäkter

Moderföretagets och koncernens intäkter redovisas till det verkliga värdet av det som erhållits
eller kommer att erhållas.
Medlemsintäkter

Medlemsavgifter redovisas enligt bokföringsmässiga grunder vilket innebär att intäkten beräknas som ett årsgenomsnitt av varje medlemsförbunds antal medlemmar.
Bidrag och anslag

Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att
erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag
redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits för
att täcka vissa kostnader (till exempel för administration) redovisas samma räkenskapsår som
den kostnad bidraget är avsett att täcka. Bidrag
som hänför sig till en anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet. Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som
organisationen fått eller kommer att få.

Juridiska tjänster

Ersättningar till anställda

För tjänsteuppdrag avseende juridiska tjänster
till fast pris redovisas de inkomster och utgifter
som är hänförliga till ett utfört tjänsteuppdrag
som intäkt respektive kostnad i förhållande till
uppdragets färdigställandegrad på balansdagen
(successiv vinstavräkning). Ett uppdrags färdigställandegrad bestäms genom att nedlagda utgifter på balansdagen jämförs med beräknade totala
utgifter. I de fall utfallet av ett uppdrag inte kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas intäkter endast i den utsträckning som motsvaras av
de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt
kommer att ersättas av beställaren. En befarad
förlust på ett uppdrag redovisas omgående som
kostnad. För tjänsteuppdrag på löpande räkning
redovisas inkomsten som är hänförlig till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas.

Kortfristiga ersättningar till anställda i koncernen utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård. Kortfristiga
ersättningar redovisas som en kostnad och en
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning.

Hyresintäkter

Hyresintäkter periodiseras i enlighet med hyresavtal och intäktsredovisas i den period uthyrning sker. Intäkterna redovisas netto exklusive mervärdesskatt. I tillämpliga fall ingår
tjänster som bolaget tillhandahåller såsom el
och värme. Förskottsbetalda hyror redovisas
som förutbetalda hyresintäkter.

Pensionsförpliktelser

Koncernen har två pensionssystem, ett förmånsbestämt och ett premiebestämt. Båda
pensionssystemen regleras i respektive gällande kollektivavtal. Koncernen är skyldig att löpande avsätta medel för det förmånsbaserade
systemet till pensionsstiftelse. Tidigare år har
koncernen redovisat betalningarna till stiftelse
såsom personalkostnad och den del som överskrider framtida beräknade pensionsåtagande
såsom en förutbetald kostnad. Från och med
2014 redovisas samtliga betalningar till stiftelse
som personalkostnad. Detta är en ändrad princip från och med innevarande år. Jämförelsesiffrorna för 2013 har korrigerats och påverkar
eget kapital med 12 680 tkr.
Åtaganden som inte är avsatta i pensionsstiftelse redovisas som en avsättning i balansräkningen.
Inkomstskatt

Konferens och rekreation

Koncernen äger och förvaltar två hotell och konferensanläggningar varav en belägen i Italien. Försäljning av hotelltjänster och konferens intäkts
redovisas i sin helhet vid försäljningstillfället.
Finansiella intäkter

Koncernen har finansiella intäkter i form av utdelningar på kortfristiga placeringar, ränteintäkter, realisationsvinster på köp och försäljningar
av kortfristiga placeringar, resultat från andelar
i handelsbolag och i förekommande fall försäljningar av andra finansiella anläggningstillgångar.
De finansiella intäkterna redovisas när rätten
till dessa är säkerställd.

Koncernen är inte skattskyldig för den fackliga
verksamheten, däremot för den näringsverksamhet som bedrivs genom sin fastighets-, hotell- och
konferensverksamhet samt kapitalförvaltning.
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.
Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före
balansdagen. Uppskjuten skatteskuld avseende
temporära skillnader som hänför sig till investeringar i dotterföretag redovisas inte i koncernredovisningen då moderföretaget i samtliga fall
kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte bedöms sannolikt
att en återföring sker inom överskådlig framtid.
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Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga
avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott
vid framtida beskattning.
Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde minskat med avskrivningar.
I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt
kan hänföras till förvärvet av tillgången. När
en komponent i en anläggningstillgång byts
ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den
gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.
I samband med fastighetsförvärv bedöms om
fastigheten väntas ge upphov till framtida kostnader för rivning och återställande av platsen. I
sådana fall görs en avsättning och anskaffningsvärdet ökas med samma belopp.
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av
systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara
belopp fastställs, beaktas i förekommande fall
tillgångens restvärde. Avskrivningarna ingår i
resultaträkningens poster avskrivningar enligt
plan. Koncernens mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.

När det finns en indikation på att en tillgångs
värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs
den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning
av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna
på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än goodwill, som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en
prövning av om återföring bör göras. I resultaträkningen redovisas nedskrivningar och återföringar av nedskrivningar i den funktion där
tillgången nyttjas.
Finansiella instrument

Finansiella instrument redovisas i enlighet med
reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, kortfristiga
placeringar, leverantörsskulder och låneskulder.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när
koncernen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från
instrumentet har löpt ut eller överförts och
koncernen har överfört i stort sett alla risker
och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller
på annat sätt upphört.

Följande avskrivningstider tillämpas:
Koncernen

Moderföretaget

Byggnader
Stommar

100 år

100 år

Fasader

50 år

50 år

Rör, tak, hissar

40 år

40 år

El, ventilation, fönster

30 år

30 år

3–10 år

3–10 år

Inventarier
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Kundfordringar och övriga fordringar

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar
med undantag för poster med förfallodag mer
än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas
upp till det belopp som förväntas bli inbetalt
efter avdrag för individuellt bedömda osäkra
fordringar.

Kortfristiga placeringar

Låneskulder och leverantörsskulder

Värdepapper som är anskaffade med avsikt att
innehas kortsiktigt redovisas inledningsvis till
anskaffningsvärde och i efterföljande värderingar i enlighet med lägsta värdets princip till
det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. I posten kortfristiga placeringar ingår andelar i värdepappersfonder.
Räntebärande värdepapper, certifikat och
bankdepositioner förvärvade i syfte att innehas
till inlösningstidpunkten värderas vid förvärvet
till anskaffningsvärde. Skillnaden mellan anskaffningsvärde och inlösenvärde periodiseras
så att räntan under innehavstiden är konstant.
Övriga obligationer värderas till anskaffningsvärde. Alla transaktioner med värdepapper redovisas på affärsdagen.

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas
initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid
med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten
det redovisade beloppet och det belopp som ska
återbetalas.

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Posten består huvudsakligen av aktier och andelar samt innehav av räntebärande tillgångar.
Innehaven innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I efterföljande redovisning värderas
aktierna till anskaffningsvärde med bedömning
av om nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande
redovisning till upplupet anskaffningsvärde med
tillämpning av effektivräntemetoden, minskat
med eventuell reservering för värdeminskning.
Värdepappersportföljer

Koncernen har en värdepappersportfölj, bestående av andelar i värdepappersfonder med allokering mot aktier och räntor samt en mindre
del hedgefond. Värdepappersfonderna ingår
i posten kortfristiga placeringar i balansräkningen. För de instrument som ingår i någon
av dessa tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär att vid prövning
av lägsta värdets princip samt prövning av nedskrivningsbehov avräknas orealiserade förluster
mot orealiserade vinster inom respektive värdepappersfond.

Derivatinstrument som ingår i säkringsredovisning

Koncernen utnyttjar så kallade ränteswapar för
att hantera ränterisken som uppstår vid upptagande av lån till rörlig ränta. För dessa transaktioner tillämpas normalt säkringsredovisning.
När transaktionen ingås, dokumenteras förhållandet mellan säkringsinstrumentet och den
säkrade posten, liksom även koncernens mål
för riskhanteringen och riskhanteringsstrategin
avseende säkringen. Koncernen dokumenterar
också företagets bedömning, både när säkringen ingås och fortlöpande, av huruvida ränteswaparna som används i säkringstransaktioner
i hög utsträckning är effektiva när det gäller
att motverka förändringar i kassaflöden som är
hänförliga till de säkrade posterna.
Säkringsredovisningens upphörande

Säkringsredovisningen avbryts om · säkringsinstrumentet förfaller, säljs, avvecklas eller löses
in, eller säkringsrelationen inte längre uppfyller
villkoren för säkringsredovisning. Eventuellt resultat från en säkringstransaktion som avbryts i
förtid redovisas omedelbart i resultaträkningen.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar

Vid varje balansdag bedömer koncernen om det
finns någon indikation på nedskrivningsbehov
i någon av de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången
bedöms vara bestående. Nedskrivning redovi-
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sas i resultaträkningsposten Resultat från övriga
värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar. Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för finansiella anläggningstillgångar som
är väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma förändringar i
företag som koncernen har investerat i.
Nedskrivning för tillgångar värderade till
upplupet anskaffningsvärde beräknas som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och
nuvärdet av företagsledningens bästa uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade
med tillgångens ursprungliga effektivränta. Om
nedskrivning sker fastställs nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan det redovisade
värdet och det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av
framtida kassaflöden (som baseras på företagsledningens bästa uppskattning).
Varulager

Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Inkuransrisker har därvid beaktats.
Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in, först ut-metoden (FIFU). För
råvaror ingår alla utgifter som är direkt hänförliga till anskaffningen av varorna i anskaffningsvärdet. I egentillverkad produktion består
anskaffningsvärdet av externa tillverkningskostnader med skäligt tillägg för interna tillverkningskostnader.
Pågående arbeten för annans räkning

Inkomster och utgifter från uppdrag på löpande
räkning resultatredovisas i den takt uppdraget
utförs och faktureras. Ej fakturerat arbete vid
årets slut värderas till aktuellt försäljningspris.
Avsättningar

Företaget gör en avsättning när det finns en legal eller informell förpliktelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Koncer-
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nen gör avsättningar för pensioner som inte är
avsatta i pensionsstiftelse och redovisas därmed
som en avsättning i balansräkningen. Avsättningar för omstrukturering görs när det föreligger en fastställd och utförlig omstruktureringsplan och berörda personer har informerats.
Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt direkt
metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom
kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga
placeringar som handlas på en öppen marknad
till kända belopp.
Moderföretagets redovisnings- och värderingsprinciper

Samma redovisnings- och värderingsprinciper
tillämpas i moderföretaget som i koncernen,
förutom i de fall som anges nedan.
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen. Obeskattade reserver redovisas med
bruttobelopp i balansräkningen, inklusive den
uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till
reserverna. Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas
till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår
köpeskillingen som betalats för aktierna samt
förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott
läggs till anskaffningsvärdet när de lämnas. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt.
Bundet eget kapital bestäms i enlighet med
ett kongressbeslut år 2008 då LOs bundna egna
kapital ska motsvara det belopp som fanns i räkenskaperna vid utgången år 1999 och värdesäkras genom att det genomsnittligt ska finnas
tillgångar vars marknadsvärde minst är lika
stora som det bundna egna kapitalet ökat med
konsumentprisindex från basåret 2000.

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

Facklig verksamhet
Fastigheter
Juridisk verksamhet
Hotell- och konferensverksamhet
Övrigt tryckeri, ekonomiservice m m
Övrig verksamhet
Summa

Koncernen
2014
500 732
148 418
62 435
162 129
10 439
15 973
900 126

2013
491 739
154 989
59 550
152 437
0
12 439
871 154

Verksamhetens resultat fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande:
Koncernen
Facklig verksamhet
Fastigheter
Juridisk verksamhet
Hotell- och konferensverksamhet
Övrigt tryckeri, ekonomiservice m m
Övrig verksamhet
Summa

2014
– 45 365
54 500
– 227
224
1 809
3 422
14 363

2013
– 59 818
53 475
– 1 516
712
0
– 3 512
– 10 659
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Not 3 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2014

LO
Dotterföretag
Koncernen

Övriga personalkostnader LO
Upplösning av reserv för omstrukturering
Övriga personalkostnader dotterföretag

Summa personalkostnader LO
Summa personalkostnader koncernen

2013

Löner och andra Sociala kostnader
ersättningar (varav pensionskostnader)
77 276
37 208
(8 792)
91 908
46 290
(15 584)
169 184
83 498
(24 376)

Löner och andra Sociala kostnader
ersättningar (varav pensionskostnader)
77 868
74 047
(42 563)
87 086
41 264
(12 564)
164 954
115 311
(55 127)

2014
4 899
– 712
4 094
8 281

2013
5 799
– 1 273
3 836
8 362

118 671
260 963

156 441
288 627

LO har två pensionssystem, förmånsbestämt samt premiebestämt som regleras enligt kollektivavtal. LO är skyldig att
löpande avsätta medel till pensionsstiftelse och premieinsättning. Vad gäller stiftelsen innebär det att från tid till annan
ska stiftelsen innehålla tillgångar motsvarande den beräknade utfästelsen för såväl aktiva, pensionerade samt fribrev.
Av LOs avsättningar till pensionsstiftelse 2014 om 8,8 mkr (27,5) avser 35,2 mkr (44,3) pensionskostnader och – 26,4 mkr
(– 16,8) finansiella poster beroende på stiftelsens avkastning. Total avsättning till premiebestämd pension är 2,3 mkr
(1,1) Tidigare år bokfördes detta enligt ovanstående princip. Från 2014 har inbetalningar till stiftelserna redovisats som
pensionskostnad. 2013 års jämförelsesiffra har korrigerats.
Av LOs avsättningar till pensionsstiftelse avser 1 444 tkr (1 323 tkr) gruppen styrelse och ledning. För dotterföretagen är
avsättningar och andra pensionskostnader 1 177 tkr (1 069 tkr). Avsättning till premiebaserad pension för gruppen styrelse
och ledning har gjorts med 440 tkr (414).
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Löner och andra ersättningar fördelade per befattningshavare och land
LO*

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande
Tobias Baudin, förste vice ordförande
Ingela Edlund, andre vice ordförande
Torbjörn Johansson, avtalssekreterare

Dotterföretag Sverige
Dotterföretag utomlands:
Italien
Koncernen totalt
*

2014
Avtalad
lön

varav
styrelse
arvode

Övriga
anställda

2013
Avtalad
lön

73 647

1 092
936
936
936
3 900

15
0
10
67
92

74 032

varav
styrelse
214

58 697

190
496

23 704
156 433

1 130
969
969
969
4 037

204
0
34
322
560

Styrelse
och VD
2 364

varav
styrelse
239

58 095

Styrelse
och VD
2 885

2 018
8 419

496
1 295

25 591
157 333

1 799
8 584

varav
styrelse
arvode

Övriga
anställda

avser lön till LOs kongressvalda ledning. Från och med kongressen 2012 avräknas eventuella styrelsearvoden.

Rätt till trygghetsersättning finns för LOs kongressvalda ledning. Funktionär som inte blir omvald för ny period eller avgår
under mandatperioden kan efter beslut av LOs styrelse få trygghetsersättning. Trygghetsersättning utgår med 78 procent
på den pensionsgrundande lön som funktionären hade vid avgången och uppräknas årligen med inkomstbasbeloppet.
Trygghetsersättning utgår för funktionär som vid avgången har mer än tio år kvar till ordinarie pensionsålder under
en tid av två år, mindre än tio år men mer än fem år kvar till ordinarie pensionsålder under en tid av tre år och för
funktionär med mindre än fem år kvar till ordinarie pensionsålder under tiden fram till pension. Funktionär som uppbär
trygghetsersättning är skyldig att stå till organisationens förfogande för lämpliga uppdrag under den tid och med den
sysselsättningsgrad som motsvarar den utgående trygghetsersättningens storlek. Trygghetsersättningen ska samordnas
med annan inkomst som för varje kalenderår överstiger två gånger det vid årets början gällande inkomstbasbeloppet.
Pensionsvillkor för LOs ledning regleras utifrån två pensionsval. Förmånsbestämt funktionärsavtal ger 78 procent av
pensionsgrundande lön mellan 60–65 års ålder. Från 65 års ålder utgår pension motsvarande 10 procent på lönedelar upp
till 7,5 inkomstbasbelopp och på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp utgår 78 procent. Premiebestämt funktionärsavtal
med rörlig pensionsålder, med premier om 10,5 procent upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent på lönedelar över 7,5
inkomstbasbelopp.
LOs ordförande Karl-Petter Thorvaldsson förmånsbestämd pension 60 år, LOs förste vice ordförande Tobias Baudin
och LOs andra vice ordförande Ingela Edlund premiebestämd pension. LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson
förmånsbestämd pension 62 år.
Avgångsersättning till dotterföretagens verkställande direktörer utgår för LO-TCO Rättsskydd AB med 24 månadslöner,
för LO-Tidningen AB med 12 månadslöner, reducerat med eventuella ersättningar vid nytt arbete, samt Riva del Sole SpA
med 24 månadslöner.

LOs verksamhetsberättelse 2014 | 69

Not 4 Medelantal anställda
2014
Antal anställda

Varav kvinnor

2013
Antal anställda

Varav kvinnor

Moderföretaget

139

51 %

144

49 %

Dotterföretag
Sverige
Italien
Totalt i dotterföretag

139
102
241

57 %
50 %
54 %

137
109
246

60 %
51 %
56 %

Koncernen totalt

380

53 %

390

54 %

2013

LO
2014

2013

3,6
19,5

4,0
37,7

2,8
34,0

3,9
63,0

1,0
4,6

2,1
3,7

0,8
5,4

2,7
5,7

Sjukfrånvaro
Företagets sjukfrånvaro har varit enligt följande (samtliga värden i procent):
Koncernen
2014
Total sjukfrånvaro i förhållande till total
ordinarie arbetstid
Varav långtidssjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid
Män
Kvinnor

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

Män
2014
0,3
1,5
0,9

2013
1,2
1,1
2,0

Kvinnor
2014
0,3
2,4
1,6

2013
1,2
1,2
2,7

Män
2014
*
0,9
0,8

2013
*
1,6
4,1

Kvinnor
2014
*
6,3
5,1

2013
*
2,2
7,6

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

Könsfördelning ledande befattningshavare
Styrelseledamöter
Organisationens ledning
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Koncernen
Män
75
22

Kvinnor
22
7

LO
Män
14
3

Kvinnor
4
2

Not 5 Ersättning till revisorerna

Revisionsuppdraget
Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Övriga revisorer

Andra uppdrag än revisionsuppdraget
Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Summa

Koncernen
2014

2013

LO
2014

2013

1 928
229
2 157

2 841
129
2 970

1 143
129
1 272

1 448
129
1 577

2 971
5 128

2 115
5 085

2 249
3 521

2 015
3 592

Not 6 Operationella leasingavtal
Under året betalda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal uppgår i koncernen till 9 243 tkr (8 005 tkr) och i LO
till 1 943 tkr (1 733 tkr).
I koncernens redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av hyrda lokaler, tryckeri- och
kopieringsutrustning. Avtalen om hyra löper mellan fem till åtta år. Storleken på de framtida lokalhyrorna baseras på
utvecklingen av konsumentprisindex.
Nominella värdet av avtalade framtida leasingavgifter avseende avtal (inklusive lokalhyresavtal) där återstående löptid
överstiger ett år, fördelar sig enligt följande:

Förfaller till betalning 2015
Förfaller till betalning 2016
Förfaller till betalning 2017
Förfaller till betalning 2018
Förfaller till betalning 2019 eller senare
Summa

Koncernen
9 323
4 438
1 804
1 462
1 410
18 437

LO
1 076
1 076
1 076
939
219
4 386

Nominellt värde av framtida hyresintäkter där den återstående intäkten fördelar sig enligt följande:

Förfaller till betalning inom 1 år
Förfaller till betalning senare än 1 år men inom 5 år
Förfaller till betalning senare än 5 år

Koncernen
130 279
155 217
759

LO
6 263
14 245
0

Koncernen äger och förvaltar ett flertal fastigheter för långsiktig uthyrning och förvaltning.
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Not 7 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
Koncernen
2014

2013

LO
2014

2013

23 159
– 141
– 2 497
7 350
520
0
– 3 075
25 316

17 314
2 797
– 1 748
2 050
723
0
0
21 136

6 004
– 449
0
2 280
520
0
0
8 355

6 514
4 880
0
2 050
723
720
0
14 887

2013

LO
2014

2013

18 349
2 252

252
408

449
715

6 661
– 81
27 181

0
0
660

– 7 400
0
– 6 236

LO
2014

2013

Skattemässiga dispositioner
Förändring av periodiseringsfond
Summa

31 157
31 157

11 000
11 000

Övriga dispositioner
Koncernbidrag
Summa

– 4 174
– 4 174

21 430
21 430

Total summa

26 983

32 430

Utdelningar
Realisationsresultat vid försäljningar
Resultat från andelar i handelsbolag
Räntor
Kursdifferenser
Värderegleringar
Rearesultat vid försäljning av fastighet
Summa

Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Koncernen
2014
Utdelningar
Räntor
Kursdifferenser
Realisationsresultat vid försäljningar
Värdereglering
Summa

18 313
2 398
730
84 998
– 88
106 351

Not 9 Bokslutsdispositioner
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Not 10 Skatt

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Skatt på årets resultat
Redovisat resultat före skatt
Inkomst av näringsverksamhet/erhållen utdelning
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22 %)
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Skatteeffekt av ej skattepliktig realisationsvinst
Skatt hänförlig till tidigare års resultat
Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond
Effekt av utländska skattesatser.
Redovisad skattekostnad

Koncernen
2014

2013

LO
2014

2013

– 33 753
– 887
– 34 640

– 18 412
1 170
– 17 242

– 3 447
– 44
– 3 491

– 13 930
– 45
– 13 975

124 876

– 11 581

– 27 473
0
– 9 759
3 073
1 899
– 1 494
– 33 753

16 867
35 686
– 11 562
0
0
– 3 515
– 393
– 563
– 16 033

1 432
52 553
– 11 877
0
0
– 1 755
– 393
95
– 13 930

Koncernen
2014

2013

2 548
0
– 259
– 5 936
226
– 26
– 3 447

Not 11 Immateriella anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärde
Förvärv
Anskaffningar
Försäljning
Omklassificering
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Förvärv
Årets avskrivningar
Försäljning
Omklassificering
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde

1 798

0
9

– 693
0
171
1 276

1 795
–6
1 798

– 1 664
0
– 65
693
0
– 140
– 1 176

0
0
– 71
0
– 1 589
–4
– 1 664

100

134
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Not 12 Byggnader och mark
Koncernen
2014

2013

LO
2014

2013

1 723 531

1 703 508

158 007

157 475

77 153
6 481
– 44 667
43 906
0
1 806 404

532
13 997
– 268
0
5 762
1 723 531

0
6 481
0
0
0
164 488

0
532
0
0
0
158 007

Ingående avskrivningar
Förvärv
Försäljning
Årets avskrivningar

– 406 102

– 360 912

– 65 228

– 60 591

38 352
– 42 569

107
– 41 928

0
– 4 597

0
– 4 637

Nedskrivning
Omklassificering
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade avskrivningar

0
– 33 713
10
– 444 022

0
0
– 3 369
– 406 102

0
0
0
– 69 825

0
0
0
– 65 228

Planenligt restvärde

1 362 382

1 317 429

94 663

92 779

1 189 124
345 103
844 021

1 237 531
346 843
890 688

88 412
1 740
86 672

86 144
1 740
84 404

1 489 829

1 725 194

235 365

235 365

Ingående anskaffningsvärde
Förvärv
Anskaffning
Aktivering av ombyggnationer
Försäljning
Omklassificering
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Varav bokfört värde fastigheter i Sverige
varav mark
varav byggnad
Taxeringsvärden fastigheter i Sverige

Fastigheternas bedömda marknadsvärde i koncernen uppgår till 2 600 mkr ± 10 procent. Samtliga fastigheter är värderade
av oberoende värderingsman. Värdebedömningen av fastigheterna utgör en bedömning av fastigheternas värde inklusive
tillhörande inventarier. Värderingarna har genomförts med erkända och accepterade värderingsmodeller.
Underlag för värderingen är uppgifter om lokalhyresavtal, vakanta lokaler, löpande drifts- och underhållskostnader
samt utförda och planerade större underhållsåtgärder och investeringar. Värdebedömningarna grundas på
kassaflödesanalyser beroende på prognoser över framtida betalningsströmmar samt på jämförelser och analys av
genomförda köp av fastigheter inom respektive delmarknad, så kallad ortprisanalys.
Kassaflödesanalysen innebär en analys och värdering av de betalningsströmmar, driftöverskott, som
fastighetsinnehavet förväntas ge upphov till under kalkylperioden som är sex år. Fastighetens värde beräknas som
summan av nuvärdet av driftöverskotten samt nuvärdet av fastighetens bedömda restvärde vid kalkylperiodens slut.
Kalkylräntan varierar beroende på belägenhet, statsobligationsräntan och övriga riskfaktorer.
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Not 13 Inventarier
Koncernen
2014

2013

LO
2014

2013

210 334
1 633
2 472
– 21 298
18 590
2 124
213 855

195 394
0
14 931
– 2 289
– 1 795
4 093
210 334

36 528
0
445
– 8 171
0
0
28 802

32 796
0
6 021
– 2 289
0
0
36 528

Ingående avskrivningar
Förvärv
Försäljning och utrangeringar
Årets avskrivningar
Försäljning och utrangeringar

– 144 450
– 1 554

– 130 514

– 24 679

– 23 604

– 13 640
19 813

2 387
– 14 595
0

7 616
– 2 347
0

2 289
– 3 364
0

Nedskrivning
Omklassificering
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade avskrivningar

0
– 9 327
– 1 768
– 150 926

0
1 589
– 3 317
– 144 450

0

0

0
– 19 410

0
– 24 679

62 929

65 884

9 392

11 849

Ingående anskaffningsvärde
Förvärv
Inköp
Försäljning och utrangeringar
Omklassificering
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Bokfört värde

Not 14 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

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

Koncernen
2014

2013

LO
2014

2013

71 118
6 328
– 71 775
5 671

10 710
66 377
– 5 969
71 118

2 349
4 382
– 6 435
296

1 880
5 632
– 5 163
2 349

LOs verksamhetsberättelse 2014 | 75

Not 15 Andelar i koncernföretag
LO
2014

2013

395 440
750 637
– 343 561
0
802 516

440 352
0
– 45 500
588
395 440

Ingående uppskrivningar
Avyttring
Utgående ackumulerade uppskrivningar

396 366
– 53 168
343 198

396 366
0
396 366

Ingående nedskrivningar
Förvärv
Avyttring under året

– 12 889
– 3 950
1 289

– 12 889

Utgående ackumulerade nedskrivningar

– 15 550

– 12 889

1 130 164

778 917

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

Kapitalandel
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
51 %
51 %
90 %
75 %
51 %
51 %
96 %
68 %

Ingående anskaffningsvärde
Förvärv
Avyttring
Resultat från handelsbolag
Summa

Bokfört värde
Koncernen
Bantorget Finans AB
Brunnsvik Förvaltning AB
Bantorget Utveckling AB
Bantorget Egendom AB
Bantorget Förvaltning AB
Spaden Fastighets AB
LO Service Center AB
LO Mediehus AB
Örenäs Slott Hotell och Konferens AB
Örenäs Slott och Egendom AB
Kungslagern Holding AB
Lagern 11 AB
LO-TCO Rättsskydd AB
Strykjärnet i Norrköping HB
HB Klockan
Klockans Garage AB
Bilda Förlag F & D Ek förening
Riva del Sole (spa)
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Org nr
556152-4595
556737-3195
556716-7167
556953-0040
556057-7388
556225-1230
556638-0464
556036-4613
556736-9854
556798-5857
556875-2694
556761-8037
556150-9257
916694-5544
916501-8079
556640-8620
702000-2601
67520536

0

LO

Bokfört värde
2014
0
0
1 119 687
1 001
0
0
0
0
0
9 476
0
0
0
1 130 164

2013
50 200
0
373 000
1 001
0
29 987
1 300
14 226
178 500
9 476
1 772
116 228
3 227
778 917

LO
2014

2013

Ingående nominellt värde
Tillkommande fordringar
Amorterat
Utgående ackumulerat nominellt värde

42 000
3 000
– 42 000
3 000

42 720
0
– 720
42 000

Ingående nedskrivningar
Återlagda nedskrivningar under året
Utgående ackumulerade nedskrivningar

– 13 500
13 500
0

– 14 220
720
– 13 500

3 000

28 500

Bantorget Finans AB
Brunnsvik Förvaltning AB
Bantorget Förvaltning AB
LO Mediehus AB
Bilda Förlag F & D Ek förening
Bantorget Utveckling AB
Örenäs Slott Hotell och Konferens AB
Örenäs Slott och Egendom AB
Kungslagern Holding AB
LO-TCO Rättsskydd AB
Strykjärnet i Norrköping HB
HB Klockan
Riva del Sole (SpA)
Summa

Röstandel

Antal andelar

100 %
100 %
100 %
100 %
96 %
100 %
100 %
100 %
51 %
90 %
75 %
51 %
68 %

210 000
1 000
250 000
5 000
19 750
100
100
100 000
510 000
63 000
75
51
1

Not 16 Fordringar hos koncernföretag

Utgående bokfört restvärde
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Not 17 Andelar i intresseföretag
Koncernen
2014

2013

LO
2014

2013

40 397
29 367
4 347
0
74 111

38 411
560
1 426
0
40 397

8 357
26 340
0
– 5 982
28 715

8 357
0
0
0
8 357

Koncernen och LO
Fairtrade Sverige AB
AB Folkets Hus i Stockholm
Facket Medlemsförmåner i Sverige AB
Täljöhalvöns Fastigheter HB
Täljö Utveckling nr 4 AB
Västerkulla Hotell Holding AB

Org nr
556554-0415
556050-3103
556616-9404
969723-2107
556750-5069
556981-3214

Säte
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm

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

Byggkultur Sverige AB
Byggkultur Mälardalen AB
Rödstu Hage AB

556170-7315
556947-5352
556961-6807

Stockholm
Stockholm
Stockholm

40,0 %
33,0 %
25,0 %

Antal andelar
aktier
2 000
400
20 000
77 161

Bokfört värde
2014
1 575
800
26 340
0
28 715

2013
1 575
800
0
5 982
8 357

Antal andelar
aktier
2 000
77 161
400
400
40 000
20 000
1 920
50
125

Bokfört värde
2014
3 108
11 341
829
– 5 788
120
26 783
29 918
188
1 824
68 323

2013
2 680
7 469
827
– 3 740
120
0
29 301
0
0
36 657

Ingående anskaffningsvärde
Förvärv
Resultat från intresseföretag
Avyttring
Utgående ackumulerat nominellt värde

LO
Fairtrade Sverige AB
Facket Medlemsförmåner i Sverige AB
Västerkulla Hotell Holding AB
AB Folkets Hus i Stockholm

Koncernen
Fairtrade Sverige AB
AB Folkets Hus i Stockholm
Facket Medlemsförmåner i Sverige AB
Täljöhalvöns Fastigheter HB*
Täljö Utveckling nr 4 AB
Västerkulla Hotell Holding AB
Byggkultur Sverige AB
Byggkultur Mälardalen AB
Rödstu Hage AB
* Bokfört värde ingår i posten övriga kortfristiga skulder.
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Röstandel
50,0 %
40,0 %
40,0 %
32,1 %

Röstandel
50,0 %
32,1 %
40,0 %
39,6 %
40,0 %
40,0 %
40,0 %
33,0 %
25,0 %

Not 18 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde
Förvärv
Avyttring
Utgående anskaffningsvärde
Ingående nedskrivningar
Upplösning
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

Fora AB
AFA Livförsäkringsaktiebolag
AMF Pensionsförsäkring AB
AFA Sjukförsäkringsaktiebolag
Aberdeen Fastighetsfond Sverige AB
Aberdeen Residential Sweden AB
Boo Energi ek förening
FFI BFR 10 000
Gershedens Folkets Hus stödförening
LO Data AB
LOs Försäkringshandelsbolag
Politism AB
Maison Syndicale
Riksbyggen ek förening
Summa
Dotterföretagens innehav
Aftonbladet Hierta AB
Aberdeen Fastighetsfond Sverige AB
Aberdeen Residential Sweden AB
Maison Syndicale
Riksbyggen ek förening
Övrigt
Summa koncernen

Koncernen
2014

2013

LO
2014

2013

399 274
15 477
0
414 751

342 860
56 414
0
399 274

291 260
3 000
– 197 422
96 838

234 846
56 414
0
291 260

– 9 556
0
– 9 556

– 9 556
0
– 9 556

– 9 556
3 950
– 5 606

– 9 556
0
– 9 556

405 195

389 718

91 232

281 704

Antal

Kvotvärde

Bokfört värde

500
5
350
150
801 898
2 000
8
10
100
62
45
12 750
1 234
2 063

50
500
3 500
1 500
80
1 000
1
1
10
62
88 211
12 750
0
1 031

2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
88 214
3 000
0
0
91 232

2013
0
0
0
0
125 027
67 414
0
0
0
18
88 214
0
0
1 031
281 704

7 200
801 898
2 000
1 234
2 063

7 200
80
1 000
0
1 031

108 000
118 754
86 164
0
1 031
14
405 195

108 000
0
0
0
0
14
389 718
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Not 19 Andra långfristiga fordringar

Ingående nominellt värde
Tillkommande fordringar
Omklassificeringar
Amorteringar, avgående fordringar
Utgående ackumulerat värde

Koncernen
2014

2013

LO
2014

2013

98 032
136 452
0
– 387
234 097

41 774
57 065
0
– 807
98 032

97 862
105 280
0
– 97 447
105 695

41 619
57 050
0
– 807
97 862

Koncernen
2014

2013

LO
2014

2013

2 406

3 343

2

0

4 243
1 440
593
42 946
51 628

1 001
0
737
43 150
48 231

0
1 440
593
13 560
15 595

797
0
737
15 607
17 141

Koncernen
Marknadsvärde

Bokfört värde

LO
Marknadsvärde

Bokfört värde

1 443 186
1 443 186

1 085 282
1 085 282

0
0

0
0

1 441 790
1 441 790

1 169 209
1 169 209

445 161
445 161

348 526
348 526

Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda hyror
Upplupna ränteintäkter
Upplupna anslag
Förutbetalda pensionspremier
Övriga poster
Summa

Not 21 Kortfristiga placeringar
2014
Värdepappersfonder

2013
Värdepappersfonder
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Not 22 Eget kapital
Koncernen
2014
Kapitalbehållning vid årets ingång
Omräkningsdifferenser
Effekter av K3
Effekter av byte av redovisningsprincip
Utdelning minoriteten
Årets resultat
Kapitalbehållning vid årets utgång

2 611 528
844
0
– 19 992
90 236
2 682 616

Förändring av totalt eget kapital i koncernen
Bundet eget
Ändamålskapital bestämda medel
Belopp vid årets ingång
1 376 866
40 653
Förändring av
ändamålsbestämda medel
– 26 113
Omräkningsdifferens
Utdelning minoriteten
Förskjutning mellan bundet
och fritt eget kapital
– 183 785
Årets resultat
Belopp vid årets utgång
1 193 081
14 540

LO
2014

2013

2 364 197
3 275
253 039
– 8 608

1 337 133

1 349 676

– 375
2 611 528

– 15 072
1 322 061

– 12 543
1 337 133

Övrigt fritt eget
kapital
939 055

Minoritetsintresse
254 954

Totalt

2013

26 113
2 117

183 785
75 135
1 226 205

2 611 528

15 101
248 790

0
844
– 19 992
0
0
90 236
2 682 616

Årets resultat

Totalt

– 12 543
12 543

1 337 133
0
0
0
– 15 072
1 322 061

– 1 273
– 19 992

Förändring av LOs egna kapital

Belopp vid årets ingång
Disposition av f g års resultat
Reserverat
Utnyttjat
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Bundet eget
Ändamålskapital bestämda medel
1 193 081
40 653

1 193 081

2 000
– 28 113

Balanserat fritt
eget kapital
115 942
– 12 543
– 2 000
28 113

14 540

129 512

– 15 072
– 15 072

Enligt kongressbeslut 2008 ska LOs bundna egna kapital motsvara det belopp som fanns i räkenskaperna vid utgången av
1999 och värdesäkras genom att det genomsnittligt över kongressperioden ska finns tillgångar vars marknadsvärde minst
är lika stort som det bundna egna kapitalet ökat med konsumentprisindex från basår 2000. LO tillämpar lägsta värdets
princip varför bokfört värde alltid är det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde.
Effekt av ändrade redovisningsprinciper består av att inbetalningar till pensionsstiftelse från och med 2014 redovisas
som kostnad i resultaträkningen.
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Not 23 Ändamålsbestämda medel

Reserverade medel för kongress
Reserverade medel för solidaritetsarbete
Övriga reserverade medel

Koncernen
2014

2013

LO
2014

2013

0
14 540
0
14 540

13 002
14 547
13 104
40 653

0
14 540
0
14 540

13 002
14 547
13 104
40 653

Not 24 Obeskattade reserver

Periodiseringsfond

LO
2014

2013

127 529
127 529

158 686
158 686

Not 25 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser
Pensionsåtaganden som inte
täcks genom realstiftelse
Belopp vid årets ingång
Under året avsatt
Upplösning
Valutakursdifferens
Belopp vid årets utgång

Koncernen
2014

2013

LO
2014

2013

66 731
3 164
– 7 751
187
62 331

63 035
11 601
– 8 104
199
66 731

62 414
961
– 7 133
0
56 242

58 774
11 601
– 7 961
0
62 414

Koncernen
2014

2013

LO
2014

2013

3 698
– 3 698
0

9 820
– 6 122
3 698

3 698
– 3 698
0

9 820
– 6 122
3 698

Not 26 Avsättning till reserv för omstrukturering

Belopp vid årets ingång
Kostnader
Belopp vid årets utgång

LOs styrelse fattade hösten 2007, beslut om vilka verksamheter som är prioriterade. Detta beslut innebär förutom
att viss verksamhet bortprioriteras också att ett 30-tal tjänster togs bort. LO arbetar sedan maj 2008 med ett
omstruktureringsprogram som omfattar omställningsstöd, avgångsvederlag och stöd till kompetensutveckling. För att
kunna hantera kostnaderna i omstruktureringsprogrammet avsattes 100 mkr i omstruktureringsreserv.
Under åren 2008–2014 har 80 mkr utnyttjats varav 54 mkr för omstruktureringsprogrammet på LO kansliet. Resterande
26 mkr har utnyttjats för omstrukturering av Föreningen Brunnsviks Folkhögskola. Ett belopp om 20 mkr har återförts.
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Not 27 Övriga avsättningar

Belopp vid årets ingång
Årets förändring
Belopp vid årets utgång

Koncernen
2014

2013

1410
2 877
4 287

440
970
1 410

Not 28 Uppskjuten skatt
Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders redovisade respektive skattemässiga värden är olika.
Temporära skillnader avseende följande poster samt underskottsavdrag har resulterat i uppskjutna skattefordringar och
-skulder:

Uppskjutna skattefordringar
Fastigheter, nedskrivningar
Övriga avdragsgilla temporära skillnader
Summa
Uppskjutna skatteskulder
Övriga skattepliktiga temporära skillnader
Obeskattade reserver
Summa

Koncernen
2014

2013

LO
2014

2013

5 386
604
5 990

5 577
5 577

0

0

3 012
35 333
38 345

2 849
35 216
38 065

91

45

91

45

Not 29 Långfristiga skulder
Nedan anges den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning mellan ett och fem år efter balansdagen.

Skulder till kreditinstitut
Övriga långfristiga skulder

Koncernen
2014
614 577
9 382
623 959

2013
625 737
9 000
634 737

LO
2014
0
0
0

2013
0
0
0

Not 30 Checkräkningskredit
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår i koncernen till 20 301 tkr (21 812 tkr).
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Not 31 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen
2014

2013

LO
2014

2013

15 392
15 718
23 601
4 734
835
11 637
71 917

14 794
15 699
21 895
4 076
1 080
9 104
66 648

9 467
8 803
1 346
4 734
835
4 009
29 194

9 368
11 857
1 088
4 076
1 080
2 144
29 613

Koncernen
2014

2013

LO
2014

2013

706 205
476
706 681

686 211
54
686 265

0
0
0

0
0
0

Koncernen
2014

2013

LO
2014

2013

48 367
553 666
30 533
632 566

36 891
555 000
68 033
659 924

0
28 666
0
28 666

113 862
30 000
68 033
211 895

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

Not 32 Ställda säkerheter

För egna avsättningar och skulder
Fastighetsinteckningar
Avseende skuld till kreditinstitut
Maskiner som brukas enligt leasingavtal
Summa ställda säkerheter

Not 33 Ansvarsförbindelser

Skulder i delägda handelsbolag
Borgensförbindelser
Kapitalinvesteringsåtagande
Summa ansvarsförbindelser

Not 34 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag.
LO
Inköp från dotterföretag i förhållande till externa kostnader
Försäljning till dotterföretag i förhållande till verksamhetens intäkter
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2014
9,7 %
0,2 %

2013
7,0 %
0,3 %

Not 35 Effekter av övergång till K3 och övriga förändringar av redovisningsprinciper samt rättande av fel
Detta är den första årsredovisningen för bolaget som upprättas enligt BFNs Allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning, (K3). De redovisningsprinciper som återfinns i not 1 har tillämpats när årsredoisning upprättats
per den 31 december 2014 och för den jämförande information som presenteras per 31 december 2013, samt vid
upprättandet av rapporten över periodens finansiella ställning (ingångsbalansräkning) per den 1 januari 2013 (företagets
tidpunkt för övergång till K3).
Övergången till K3 redovisas i enlighet med kapitel 35, Första gången detta allmänna råd tillämpas. Vid en övergång
till K3 ska en förstagångstillämpare upprätta en ingångsbalansräkning i vilken K3s redovisnings- och värderingsprinciper
tillämpas retroaktivt. Vid koncernens övergång till K3 har en ingångsbalansräkning upprättats som inte visade några
beloppsmässiga skillnader jämfört med tidigare redovisningsprinciper. En förklaring till hur övergången från tidigare
redovisningsprinciper har påverkat bolagets ställning visas i de tabeller som följer nedan och i noterna som hör till dessa.
Följande förändringar av redovisningsprinciper och övergångsbestämmelser har påverkat företaget:
– Komponentavskrivningar tillämpas på bolagets fastigheter. Fastigheterna har inventerats och det bokförda värdet har
fördelats baserat på respektive komponents bedömda kvarvarande nyttjandeperiod vid övergångstillfället (1 januari
2013). Komponentavskrivning under 2013 har inneburit lägre värdeminskningsavdrag för företaget.
– En stor förändring är att minoritetsintressen i dotterföretag i koncernen betraktas som en del i ägarkollektivet
(enhetssynen). Det innebär att i balansräkningen redovisas minoriteten som en del i eget kapital. På motsvarande sätt
redovisas koncernens resultat utan avdrag för minoritetens andel. De nya principerna har inte tillämpats retroaktivt i
öppningsbalansen.
– Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders redovisade respektive skattemässiga värden är olika.
Temporära skillnader avseende följande poster samt underskottsavdrag har resulterat i uppskjutna skattefordringar och
-skulder.
Av tabellen framgår också effekten av övriga ändrade redovisningsprinciper.
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Koncernen

Not Utgående balans
2013 enligt
tidigare
principer

Effekter av
K3 2013

Andra effekter Utgående balans
av ändrade
2013 enligt K3redovisningsreglerna och
principer och
övriga
övriga justeringar
justeringar
2013

1 454 565

Koncernens balansräkning enligt K3 per
2013-12-31 har behandlats på följande
sätt:
TILLGÅNGAR
Immateriella och materiella
anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Minoritetsintressen
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

A

1 459 880

– 5 315

B, D
C

524 973
1 575 662
3 560 515

5 577

2 362 787
257 985
109 904
634 737
195 102
3 560 515

A, B, C
E

Koncernens eget kapital har påverkats på
följande sätt vid övergången till K3:
Eget kapital 2013-01-01 enligt tidigare
tillämpade principer
Justeringar i ingångsbalansräkningen:
Eget kapital 2013-01-01 enligt K3

533 724
1 562 982
3 551 271

258 247
– 257 985
0

– 9 506

262

– 9 506

2 611 528
0
109 904
634 737
195 102
3 551 271

262

2 364 197

2 364 197

Årets resultat 2013 av löpande
verksamhet
Omräkningsdifferens 2013
Justeringar under 2013 till följd av K3
Avskrivning byggnader, maj. andel
Avskrivning byggnader, min. andel
Minoritetsintressen
Uppskjuten skatt

3 174
– 12 680
– 9 506

– 4 688
3 281

A
A
E
B

– 2 284
– 3 031
257 985
5 577

Justeringar under 2013 till följd av andra ändringar av redovisningsprinciper
Kapitalandelsmetoden intressebolag
B
Ändrad redovisningsprincip för
C
pensionspremier

3 174
– 12 680

Eget kapital 2013-12-31 enligt K3

2 611 531
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Not

Resultatposter
2013 enligt
tidigare
principer

Effekter av
K3 2013

Andra effekter Utgående balans
av ändrade
2013 enligt K3redovisningsreglerna och
principer och
övriga
övriga justeringar
justeringar
2013

Koncernens resultaträkning enligt K3 per
2013-12-31 har sammanställts på följande
sätt:
Nettoomsättning
Externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Återförd omstruktureringsreserv
Resultat från finansiella kostnader
Resultatandelar intresseföretag
Minoritetens andel av årets resultat
Skatt
Rörelseresultat

C
A

D
E

871 154
– 545 288
– 275 947
– 51 352
4 700
27 526

– 12 680
– 5 315

4 069
– 19 134
– 16 347
– 4 688

19 134
13 819

– 895
– 9 506

871 154
– 545 288
– 288 627
– 56 667
4 700
27 526
4 069
0
– 17 242
– 375
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LO Moderföretaget

Moderföretagets balansräkning enligt
K3 per 2013-12-31 har behandlats på
följande sätt
TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Obeskattade reserver
Avsättningar
Kortfristiga skulder

Not Utgående balans
2013 enligt
tidigare
principer

A

A, B, C
B

Effekter av
K3 2013

Andra effekter Utgående balans
av ändrade
2013 enligt K3redovisningsreglerna och
principer och
övriga
övriga justeringar
justeringar
2013

206

106 977
1 195 340
494 661
1 796 978

106 771
1 195 340
507 341
1 809 452

1 349 652
158 686
66 112
235 002
1 809 452

206

– 12 680
– 12 680

161

– 12 680

45
206

Moderföretagets eget kapital har påverkats på följande sätt vid övergången till K3:
Eget kapital 2013-01-01 enligt tidigare tillämpade principer
Justeringar i ingångsbalansräkningen:
Eget kapital 2013-01-01 enligt K3
Årets resultat 2013 av löpande
verksamhet
Justeringar under 2013 till följd av K3
Avskrivning byggnader
Uppskjuten skatt

– 12 680

1 349 676
1 349 676
– 24

A
B

206
– 45

Justeringar under 2013 till följd av andra ändringar av redovisningsprinciper
Förändrad redovisning av
C
pensionspremier

– 12 680

Eget kapital 2013-12-31 enligt K3

1 337 133
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1 337 133
158 686
66 157
235 002
1 796 978

Not

Moderföretagets resultaträkning enligt
K3 per 2013-12-31 har sammanställts på
följande sätt:
Nettoomsättning
Externa kostnader
Personalkostnader
Upplösning strukturfond
Avskrivningar
Resultat från finansiella kostnader
Bokslutsdispositioner
Skatt
Rörelseresultat

C
A

B

Resultatposter
2013 enligt
tidigare
principer

502 627
– 406 375
– 143 761
4 700
– 8 208
32 493
32 430
– 13 930
– 24

Effekter av
K3 2013

Andra effekter Utgående balans
av ändrade
2013 enligt K3redovisningsreglerna och
principer och
övriga
övriga justeringar
justeringar
2013

– 12 680
206

– 45
161

– 12 680

502 627
– 406 375
– 156 441
4 700
– 8 002
32 493
32 430
– 13 975
– 12 543

A) Fastigheter
Om en materiell anläggningstillgång består av betydande komponenter, som förväntas förbrukas under olika perioder
och skillnaden i förbrukningen är väsentlig, ska tillgångens anskaffningsvärde fördelas på dessa komponenter enligt
K3. Företagets fastigheter har bedömts uppfylla dessa kriterier och har vid övergång till redovisning enligt K3 (1 januari
2013) delats upp i komponenter. Fördelningen har gjorts brutto och anskaffningsvärde och ackumulerade avskrivningar.
Avskrivningar enligt plan har minskat med 206 tkr med hänsyn till reglerna om komponentavskrivning. Ingen förändring
av anskaffningsvärde har gjorts.
B) Uppskjuten skatt
Justeringarna av uppskjuten skatt utgörs av de effekter på uppskjuten skatt som uppkommit genom de justeringar
av tillgångar, skulder och resultatposter som förorsakats av övergången till K3. De justeringar som gjorts avseende
räkenskapsåret 2013 har medfört att 2013 års skattekostnad har ökat med totalt 45 tkr, där hela skillnaden är hänförlig
till skillnaden mellan redovisat och skattemässigt värde på företagets fastigheter. Därmed blir eget kapital vid 2013 års
utgång 45 tkr lägre.
C) Pensionspremier
Effekt av ändrade redovisningsprinciper består av att inbetalningar till pensionsstiftelse från och med 2014 redovisas som
kostnad i resultaträkningen, med retroaktiv tillämpning på 2013.
D) Kapitalandelsmetoden
Anskaffningsvärde justeras med ägarföretagets andel av förändringen i intresseföretagets nettotillgångar. I
ägarföretagets resultaträkning ingår som intäkt dess andel av årets resultat i intressebolaget med retroaktiv tillämpning
2013.
E) Minoritetsintressen
Justeringar av minoriteten som i samband med K3 redovisas som en särskild post inom eget kapital
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Stockholm den 13 april 2015

Karl-Petter Thorwaldsson

Torbjörn Johansson

Tobias Baudin

Ingela Edlund

Per-Olof Sjöö

Susanna Gideonsson

Anders Ferbe

Therese Guovelin

Jan Rudén

Lars Lindgren

Jan Granvik

Annelie Nordström

Hans-Olof Nilsson

Johan Lindholm

Jonas Wallin

Mikael Johansson

Magnus Pettersson

Matts Jutterström

Vår revisionsberättelse har lämnats den 13 april 2015

Lars Wennberg
Auktoriserad revisor

Lennart Borgqvist
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Yvonne Cederberg

Ulf Andersson

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

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för
Landsorganisationen i Sverige (LO) för år 2014.
Styrelsens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen

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

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen
på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed.
För den auktoriserade revisorn innebär detta att han har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa
standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt
planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen
och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om
belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta
för hur föreningen upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen i
syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i
föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av
den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av moderföreningens och koncernens finansiella ställning per
den 31 december 2014 och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året

LOs verksamhetsberättelse 2014 | 91

enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att representantskapet fastställer resultaträkningen och
balansräkningen för moderföreningen och för koncernen.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även
utfört en revision av styrelsens förvaltning för Landsorganisationen i Sverige
för år 2014.
Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
Revisorns ansvar

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

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

Stockholm den 13 april 2015

Lars Wennberg
Auktoriserad revisor

Lennart Borgqvist
Förtroendevald revisor
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Yvonne Cederberg
Förtroendevald revisor

Ulf Andersson
Förtroendevald revisor

Bilagor
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Medlems- och organisationsstatistik

Tabell 1. LO-förbundens medlemsantal 2014-12-31
Förbund

Män

Kvinnor

Totalt

Jämfört med
2013-12-31

101 365
23 486

1 185
372

102 550
23 858

– 23
+ 31

Fastighets
GS-facket
Handels
Hotell- och restaurang
IF Metall
Kommunal
Livs
Musikerna
Målarna
Pappers
Seko
Transport

15 077
41 081
51 469
11 048
248 642
107 224
19 039
2 130
13 026
12 990
83 594
52 231

14 684
9 703
102 919
19 736
68 611
407 164
11 584
474
1 320
2 487
33 050
9 820

29 761
50 784
154 388
30 784
317 253
514 388
30 623
2 604
14 346
15 477
116 644
62 051

+ 222
– 957
+ 2 835
+ 1 073
– 8 134
+ 4 024
– 467
–1
– 108
– 650
– 2 414
+ 408

Summa

782 402

683 109

1 465 511

– 4 161

Byggnads
Elektrikerna

Procentuell andel
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53 %

47 %

– 0,28 %

Tabell 2. Förbund, avdelningar och medlemmar i LO 2003–2014
År

Förbund

Avdelningar

Medlemmar
totalt

Kvinnor

Män

Förändring
procent

2003

16

451

1 892 135

868 690

1 023 445

– 1,4 %

2004

16

444

1 861 321

853 141

1 008 180

– 1,6 %

2005

16

433

1 831 385

839 115

992 270

– 1,6 %

2006

15

355

1 803 800

826 934

976 866

– 1,5 %

2007

15

339

1 674 524

767 223

907 301

– 7,2 %

2008

15

328

1 610 489

737 105

873 384

– 3,8 %

2009

14

287

1 564 767

718 629

846 138

– 2,8 %

2010*

14

281

1 527 986

702 787

822 513

– 2,4 %

2011**

14

253

1 498 859

690 361

805 866

– 1,9 %

2012***

14

223

1 486 964

689 187

795 136

– 0,8 %

2013

14

223

1 469 672

684 074

785 598

– 1,2 %

2014

14

223

1 465 510

683 109

782 401

– 0,3 %

* Musikerförbundets 2 686 medlemmar ingår endast i totala medlemsantalet.
** Musikerförbundets 2 632 medlemmar ingår endast i totala medlemsantalet.
*** Musikerförbundets 2 641 medlemmar ingår endast i totala medlemsantalet.
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Tabell 3. Antal medlemmar per förbund 2005–2014
Förbund

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

117 745
25 837
35 429
23 048
··
154 251
46 043

114 657
26 084
34 251
21 388
··
149 504
39 244

113 156
25 636
33 480
··
62 188
148 389
35 877

110 348
25 189
32 720
··
58 293
145 266
33 812

106 013
24 625
31 509
··
56 197
144 891
33 007

104 051
24 216
30 758
··
54 203
149 076
31 071

102 573
23 827
29 539
··
51 741
151 553
29 711

102 550
23 858
29 761
··
50 784
154 388
30 784

Byggnads
Elektrikerna
Fastighets
Grafiska
GS-facket
Handels
Hotell- och
restaurang
Industrifacket
IF Metall
Kommunal

128 237
26 088
39 243
26 657
··
172 300
57 540

127 438
26 009
39 057
25 271
··
170 130
56 754

82 180
··
568 286

··
··
433 317 407 939
563 732 529 868

··
··
··
··
391 004 369 900 354 322 348 287
513 284 508 930 506 878 504 600

··
337 705
506 912

··
325 387
510 364

··
317 253
514 388

Livs
Metall
Musikerna
Målarna
Pappers
Seko
Skogs- och Trä
Transport

48 285
358 318
3 458
16 685
23 570
153 081
53 371
74 086

45 436
··
3 343
16 378
22 665
149 780
52 667
71 823

37 359
··
2 770
15 505
19 980
136 596
46 738
62 125

32 023
··
2 641
14 823
16 879
120 642
··
61 964

31 090
··
2 605
14 454
16 127
119 058
··
61 643

30 623
··
2 604
14 346
15 477
116 644
··
62 051

LO

40 166
··
3 103
15 515
21 161
140 486
49 397
64 536

35 829
··
2 724
15 178
18 749
131 986
··
62 745

35 001
··
2 686
14 999
17 799
128 034
··
62 639

33 318
··
2 632
14 890
16 935
123 639
··
61 742

1 831 385 1 803 800 1 674 524 1 610 489 1 564 767 1 527 986 1 502 285 1 486 964 1 469 672 1 465 511
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Tabell 4. Medlemmar under 25 år respektive 30 år 2014-12-31
Förbund

Män
under
25 år

Kvinnor
under
25 år

Antal
medl.
under
25 år

Procent
av medl.
totalt

Män
under
30 år

Kvinnor
under
30 år

Antal
medl.
under
30 år

Procent
av medl.
totalt

Byggnads
Elektrikerna
Fastighets
GS-facket
Handels
Hotell- och
restaurang
IF Metall

16 814
3 556
295
2 389
6 604
1 225

402
126
236
426
15 378
2 834

17 216
3 682
531
2 815
21 982
4 059

16,8 %
15,4 %
1,8 %
5,5 %
14,2 %
13,2 %

27 344
6 884
986
5 335
13 811
2 761

565
200
906
1 024
28 010
5 361

27 909
7 084
1 892
6 359
41 821
8 122

27,2 %
29,7 %
6,4 %
12,5 %
27,1 %
26,4 %

20 123

3 606

23 729

7,5 %

40 718

7 441

48 159

15,2 %

8 390
1 298
47
1 941
541
4 679
4 130

29 307
675
18
835
131
1 553
1 257

37 697
1 973
65
2 776
672
6 232
5 387

7,3 %
6,4 %
2,5 %
19,4 %
4,3 %
5,3 %
8,7 %

15 869
2 999
178
3 195
131
10 859
9 681

55 040
1 580
77
1 037
1 244
3 860
2 668

70 909
4 579
255
4 232
1 375
14 719
12 349

13,8 %
15,0 %
9,8 %
29,5 %
8,9 %
12,6 %
19,9 %

72 032

56 784

128 816

8,8 %

140 751

109 013

249 764

17,0 %

Kommunal
Livs
Musikerna
Målarna
Pappers
Seko
Transport
LO totalt
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Studiestatistik

LOs Kunskapssystem, antal deltagare 2014
2014
Allmänfacklig utbildning
Arbetsmiljöutbildning
Arbetsrätt och förhandling
Bolagsstyrelse
Information och opinion
Organisation och ledarskap
Pedagogik/Lärande/Handledare
Politik
Totalt
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435
1 422
440
137
145
170
56
13
2 818

Nätutbildning per år

Därför finns facket (borttagen juni 2013)
FML
EU – en fråga för oss i facket
Facklig solidaritet och människosyn
Lagen om anställningsskydd
A-kassan
Semesterlagen
Studieledighetslagen
Vad är ett kollektivavtal?
Facklig politisk ordlista
Pensionsboken (publ i juli 2010)
Hjälp till nytt jobb – omställningsstöd (publ dec 2010)
Om bemanningsjobb (publ maj 2011 – borttagen maj 2013)
Samtalsträning (publ mars 2011)
Upphandling av omställning (publ dec 2011)
The Defenders (publ aug 2012)
Skolorganisatören (publ maj 2013)
A-kassan – vilken väg väljer du? (publ jan 2014)
Totalt

2009

2010

2011

2012

2013

4 568
1 345
1 184
1 200
2 526
1 565
6 576
1 610
1 919
751

3 675
1 177
321
1 073
1 600
2 022
6 052
1 384
743
808
2 317
104

1 761
950
83
1 018
1 138
1 049
4 318
1 100
654
1 041
1 600
1 990
968
1 599
144

582
1 440
219
663
929
1 911
4 029
1 161
801
1 361
1 608
1 357
910
1 885
1 178
291

385
890
156
235
880
1 216
3 561
987
1 137
1 378
1 124
870
425
1 142
285
1 164
220

19 413

20 325

16 055

23 244

21 276

2014

792
94
205
812
557
3 552
915
907
1 223
603
1 087
586
493
571
238
5 253
17 888
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Yttranden till offentliga myndigheter

LOs styrelse har yttrat sig över
följande remisser:
Arbetsmarknadsdepartementet

Justitiedepartementet

–– Informationsutbyte vid samverkan mot grov
organiserad brottslighet, Ds 2014:30
–– Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet, SOU 2013:79

–– Förtydliganden och förenklingar inom arbetsmarknadspolitiska regelverket, Ds 2014:2
–– Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering, SOU 2014:41
–– Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen, SOU 2013:64
–– Registerutdrag i arbetslivet, SOU 2014:48
–– Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm
om allvarliga missförhållanden, SOU 2014:31
–– Åtgärder mot felaktiga utbetalningar i den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten, SOU
2014:16

–– Konkurrensvillkor/cabotagetransporter beställaransvar
–– Konsekvenserna av att införa en möjlighet för
poliser att hindra fortsatt färd genom klampning av fordon
–– Organiserad brottslighet – förfälts- och underlåtenhetsansvar, kvalifikationsgrunder
–– Taxiverksamheten som helhet

Arbetsmiljöverket

Socialdepartementet

–– Förslag till föreskrifter om organisatorisk och
social arbetsmiljö

–– Framtidens valfrihetssystem – inom socialtjänsten, SOU 2014:2
–– Nya regler om upphandling Ds 2014:25 respektive, SOU 2014:51

Finansdepartementet

–– En ny reglering för tjänstepensionsföretag,
SOU 2014:57
–– Minskat svartarbete i byggbranschen, Ds
2014:7
–– Utkast till lagrådsremiss – Genomförande av
Solvens II-direktivet på försäkringsområdet
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Näringsdepartementet

Arbetsutskottet har yttrat sig över
följande remisser:
Arbetsmarknadsdepartementet

–– Föreskrifter om SIG-skydd vid avstängning
från aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning
–– Förslag till beslut om att inrätta en EU-plattform för att gemensamt bekämpa odeklarerat arbete
–– Förslag till Europaparlamentets och rådets
förordning om ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar m m.
–– Europarådets rekommendation angående Personuppgifter i arbetslivet
–– ILOs rapport V (1) The Transition from informal to the formal economy

Miljödepartementet

–– Utredningen om nationell handlingsplan för
säker användning och hantering av nanomatrial, SOU 2013:70
Näringsdepartementet

–– Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde,
Ds 2014:21
–– Utredningen om fossilfri fordonstrafik, SOU
2013:84
Socialdepartementet

–– En mer korrekt beräkning av pension vid balansering
–– Ersättning för höga sjuklönekostnader
Utbildningsdepartementet

Arbetsmiljöverket

–– Förslag till föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker samt allmänna råd om tillämpning av föreskrifter
–– Kvarts – stendamm i arbetsmiljön
Finansdepartementet

–– EU-kommissionens förslag till reviderat direktiv om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (IORP 2)
–– Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling, Ds 2014:22
–– Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen
för 2015
Justitiedepartementet

–– En bättre skolstart för alla: Bedömning och
betyg för progression i lärande (U 2014:C)
–– Examenspremie till vissa lärare
–– Lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande inom gymnasieskolan och gymnasie
särskolan
–– Nationell referensram för kvalifikationer för
livslångt lärande
–– Svenska för invandrare – valfrihet, flexibilitet
och individanpassning, SOU 2013:76
–– Yrkeskvalifikationsdirektivet – ett samlat genomförande, SOU 2014:19
Utrikesdepartementet

–– Remiss av regeringens biståndspolitiska plattform

–– Europeiska kommissionens förslag till direktiv om enmansbolag
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Medieaktiviteter

Syftet med LOs medverkan i massmedier och
den mediala debatten är alltid att främja LOmedlemmarnas intressen.
År 2014 präglades medieaktiviteterna till stor
del av de dubbla valrörelserna dels inför EUparlamentsvalet i maj, dels inför riksdagsvalet
i september. LOs egna fackliga valrörelse återspeglas tydligt i statistiken över pressutskick
och olika medieaktiviteter.
Till de medialt mest uppmärksammade aktiviteterna hör den årligt återkommande Sommarkampanjen. LO-ekonomernas rapport
Makteliten och seminariet med den franske
ekonomen Thomas Piketty under Almedalsveckan, hör också till det som fick stort genomslag, liksom rapporten om visstidsanställningar,
som presenterades på hösten.
Även LOs internationella arbete har rönt stor
uppmärksamhet under 2014, bland annat LO-

ordföranden Karl-Petter Thorwaldssons medverkan vid Världsekonomiskt Forum i Davos,
samt engagemanget för migrerande arbetskraft
och arbetet för Rena Spel i samband med större
idrottsevenemang.
Under året skickade LO sammanlagt 72
pressmeddelanden och 82 pressinbjudningar
till aktiviteter, som ledningens valturnéer och
valmöten samt seminarier, presskonferenser,
pressluncher och andra möten. 100 debattartiklar undertecknade av LO-företrädare har också
publicerats under året.
En sökning på ”LO” i medieverktyget Retriever för år 2014 ger sammanlagt 32 631 träffar.
För tredje året i rad analyserar marknadsundersökningsföretaget TNS/Sifo på vårt uppdrag
mediebilden av LO. Granskningen visar att LO
sammantaget behåller sin position som relevant
i samhällsdebatten.

Medieexponering, antal artiklar år 2014

Medieexponering per mediekanal 2014
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Diagram 3
Uttryckt över tid fördelas träffarna på ”LO” enligt ovanstående.
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Radio/TV

Diagram 4
Motsvarande sökning, uttryckt per mediekanal.

Antalet läsarkontakter sjunker visserligen
jämfört med tidigare år. Även kvaliteten i rapporteringen har minskat. Men fokus ligger fortfarande på LOs målområden, om än något mindre än för ett år sedan.
En fjärdedel av mediekontakterna handlar
om arbete (25 procent) medan målområdena
rättvisa, kollektivavtal, samordning och lönepolitik tillsammans svarar för drygt en tredjedel
av rapporteringen (32 procent). Andelen publicitet utanför de prioriterade områdena ökade
under året från 25 till 39 procent.
Sex av tio införanden om LO är fortfarande
på nyhetsplats, där LO själv kommer till tals,
och ger en positiv bild. Fyra av tio är på åsiktsplats, vilket under valåret 2014 inte oväntat ger
en mer kritisk bild.
Det gångna året var inget avtalsår och i området ”kollektivavtal” dominerades istället rap-

porteringen av kraven på ordning och reda på
arbetsmarknaden, där LOs hållning mötte
mycket kritik på åsiktsplats.
LO uppfattas dock fortfarande som starkt
drivande i alla frågor som rör arbete. Under
valrörelsen ligger tonvikten på full sysselsättning (52 procent), bättre arbetsliv (28 procent)
och en bra och utvecklad välfärd (20 procent).
En av utmaningarna inför nästa år är att försöka påverka kvinnornas bild av LO, där anseendet visar en nedåtgående trend. Det handlar
också om att ta vara på våra kritiker och använda dem för att lyfta LOs egna frågor och
förmedla vår syn.

Medieexponering per källkategori 2014
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Diagram 5
En analys av enbart tryckt press visar de regionala tidningarnas fortsatta betydelse för genomslaget.
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Producerat material 2014

Allmänt

Facklig utbildning

–– LOs verksamhetsberättelse 2013
–– Facklig-politisk samverkan 2014

–– Vald på jobbet
–– Vald på jobbet – Handledning
–– Medlem i facket
–– Medlem i facket – Processhandledning

Arbetsmarknad

–– Stort omfång – svagt innehåll
–– Arbetsmarknaden efter krisen – Saknas: En
arbetslinje för omställning
–– Arbetsmarknaden efter krisen – ”Jag älskar
mitt yrke, men …”
–– Arbetsmarknaden efter krisen – Vingarnas
trygghet i en modern och hållbar arbetslinje
–– Vilka är de ”heltidsstuderande arbetslösa” och
varför har de blivit fler?
–– Anställningsformer år 2014
–– Handbok för ombudsmän – Obetalda löner
och anställningsskydd
Arbetsmiljö

–– Arbetsmiljöansvaret för tillfällig/extern personal
–– Delrapport Arbetsmiljö 2014
Arbetsrätt och medbestämmande

–– Arbetsmiljölagen
Ekonomisk politik

–– Makteliten – i en klass för sig
–– Tid för en bred skatteöversyn. Sverige behöver en skattereform
–– Ekonomiska utsikter – våren 2014
–– Ekonomiska utsikter – hösten 2014
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Faktamaterial, statistik

–– Semester- och fritidsvanor för arbetare och
tjänstemän
Diskriminering i arbetslivet

–– SD – ett arbetarfientligt och antifackligt
parti
Internationellt

–– LO aktuellt – Tema: Global organisering för
global respekt
–– För ett socialt Europa
–– Facklig handbok om OECDs riktlinjer för
multinationella företag
–– LO-modell för internationella ramavtal för
mänskliga rättigheter – Uppdaterad rapport
om företag och mänskliga rättigheter i arbetslivet
–– Ramverk av åtgärder för ungas sysselsättning
–– Framwork of Actions on Youth Employment
–– LOs Europapolitiska prioriteringar 2014–2019
–– Rapport från LO-TCO och Saco beredning
av ett EFS-projekt om framtida arbetstagarinflytanderegler på EU-nivå 2013 och förslag
till svensk facklig policy

Jämställdhet

Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik

–– Sveriges jämställdhetsbarometer 2014 – Tid,
makt och pengar

–– Sverige behöver ett bättre banksystem
–– Hundra år av ojämlikhet – löner och löneutveckling efter klass och kön
–– Bör sänkt lägstalön ingå i en svensk sysselsättningsstrategi?
–– Hur många har erfarenhet av arbetslöshet?
–– Den ”nya” strukturomvandlingen? Jobbpolariseringen och konkurrensen om jobben
–– Vilja, få och förmå – Synpunkter på en sysselsättningspolitik byggd på ekonomiska incitament
–– Skolan sviker – hur, varför och vad vi kan
göra åt det?
–– Inflation – allt du behöver veta men aldrig
vågat fråga om
–– Samhällsekonomi i koma
–– Penningpolitik och full sysselsättning

Lönepolitik och avtal

–– Lönerapport år 2014
In English

–– Guest in reality – About posted workers in
practice
–– When labour costs squeeze the price – an
analysis of public sector investments in infrastructure
–– For a Social Europe
Ungdomsverksamhet

–– Fackligt ungdomsmanifest – vi kan förändra
tillsammans
–– Första gången – Sånt du behöver ha koll på
inför ditt första jobb
Social- och välfärdspolitik

–– Bristande tilltro – Svenska folket om sjukförsäkringen
–– Vitbok om sjukförsäkringen
–– Med omsorg om det gemensamma – LOs
handlingsprogram för omsorgstjänsterna

Val 2014

–– Bortom Fas 3 – LOs förslag för en verkligt
aktiv arbetsmarknadspolitik
–– LOs politik för en hållbar arbetslöshetsförsäkring
–– Sverige kan bättre – folder
–– Sverige kan bättre – affisch
–– Tillväxt och jobb – med en grön ekonomi
–– Sverigedemokraterna – ett hot mot Sveriges
löntagare
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