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Förord

Foto: Lars Forsstedt

året 2013 inleddes med att LO presenterade sitt förslag på hur vinsterna i välfärden ska kunna regleras. Ett förslag
som en enhällig styrelse ställde sig bakom och som utgjort en hörnpelare i den debatt
som förts under året. Det är ett förslag som är
praktiskt genomförbart och som fört diskussionen framåt. Men fortfarande återstår arbetet
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med att få genomslag för idéerna i praktiken.
I Sverige är runt åtta procent arbetslösa. Det
är framför allt tillverkningsindustrin som är
drabbad, men oron sprider sig till exempel också i byggbranschen. Bostadsbyggandet är fortsatt allt för lågt. Samtidigt har vi fortfarande en
riktigt dålig arbetslöshetsförsäkring. De allra
flesta får långt under 80 procent i ersättning,
många får under 50 procent. LO har under året
drivit kravet att arbetslöshetsförsäkringen måste förbättras radikalt. Höjda tak och att fler omfattas av försäkringen är avgörande. Människor
ska inte slås ut för att de hamnar i arbetslöshet,
fokus ska istället vara att hitta ett nytt jobb.
Under året har också LO-ekonomerna visat
att det finns ett behov av omfattande åtgärder
inom ramen för finanspolitiken under kommande år för att arbetslösheten inte ska ligga
kvar på de mycket höga nivåer som vi ser i dag.
Behoven av en mer aktiv finanspolitik är dock
inte enbart beroende av konjunkturläget utan
springer även ur ett långsiktigt behov av att förbättra kommunalt finansierade verksamheter,
såsom skolan, och att återskapa inkomsttryggheten inom viktiga försäkringar såsom arbetslöshetsförsäkringen. LO-ekonomerna menar att
det i dagsläget finns ett behov av betydande finanspolitisk stimulans för att mildra den låg-

konjunktur vi är inne i och att en sådan politik
dessutom kan användas för att möta långsiktiga
behov. De långsiktiga behoven handlar framför
allt om ökade resurser till kommunal verksamhet, bättre a-kassa, en värdesäkring av hushållens transfereringar samt en högre kvalitet i den
aktiva arbetsmarknadspolitiken. Det föreslås
även ökade bostads- och infrastrukturinvesteringar samt att ROT-avdraget utökas kraftigt
till att även omfatta hyreshus och bostadsrättsföreningar. Det förslag som LO-ekonomerna
presenterade omfattar en total satsning på 70
miljarder kronor.
Under året har de allra flesta förbundsavtalen omförhandlats. LO samordnade förbundens löneyrkanden. Samordningen innehöll
en låglönesatsning för avtalsområden med genomsnittsförtjänster under industrigenomsnittet. Industrins avtal blev normerande för utfallet. Avtalsperioderna blev runt tre år och i
allmänhet med möjlighet för parterna att säga
upp avtalet efter två år. Över tre år har avtalen
kostnadsberäknats till 6,8 procent. Låglönesatsningen gav avtalsområden, med lönenivåer under industrigenomsnittet, löneökningar på runt
1 700 kronor. De flesta parter avtalade dock samtidigt om olika former av kostnadsbesparingar
som arbetsgivarorganisationer och Medlingsin-

stitutet kunnat redovisa. Samtidigt som de normerande avtalen i industrin slöts träffade LO
och Svenskt Näringsliv en överenskommelse.
LO och Svenskt Näringsliv enades bland annat
om en ny kollektivavtalsförsäkring om föräldrapenningtillägg, en ny förhandlingsordning för
försäkringsförhandlingar samt återbetalning av
inbetalda premier.
Avslutningsvis har LO under året anmält den
svenska regeringen till ILO för brott mot internationella arbetsmiljöregler. I en redogörelse
lämnar LO flera exempel på hur regeringens
nedskärningar av anslagen till Arbetsmiljöverket sedan 2007 har fått till följd att Sverige inte
längre kan anses uppfylla kraven i flera av de
ILO-konventioner och rekommendationer som
Sverige har ratificerat. LO kräver bland annat
att regeringen upprättar en nolltolerans mot
dödsolyckor på arbetsplatserna, kvaliteten i
det rättsliga förfarandet gällande arbetsmiljöbrott måste stärkas och att Arbetsmiljöverket
får mer resurser.
Årets verksamhet har planerats och genomförts utifrån de fem prioriterade områden
som 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

Stående från vänster: Hans-Olof Nilsson, Livs, Torbjörn Johansson, LO, Hans Öhlund, Fastighets, Lars Lindgren, Transport,
Johan Lindholm, Byggnads, Lars-Anders Hägglund, Handels, Jan Granvik, Musikerna, Anders Ferbe, IF Metall,
Karl-Petter Thorwaldsson, LO.
Sittande från vänster: Jan-Henrik Sandberg, Pappers, Mikael Johansson, Målarna, Ingela Edlund, LO,
Jonas Wallin, Elektrikerna, Per-Olof Sjöö, GS, Annelie Nordström, Kommunal, Tobias Baudin, LO.
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Landsorganisationens styrelse fr o m 2013-05-21

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

Thomas Sandgren
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

Lars-Anders Häggström
Handelsanställdas förbund

Susanna Gideonsson
Tommy Tillgren
Harald Petersson

Ella Niia
Hotell- och restaurangfacket

Therése Guovelin
Malin Ackholt

Anders Ferbe
IF Metall

Monika Theodorsson
Veli-Pekka Säikkelä
Lars Ankarfjäll
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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

Mikael Johansson
Målareförbundet

Peter Sjöstrand
Jan Staaf
Kaj Persson

Jan-Henrik Sandberg
Pappersindustriarbetareförbundet

Bengt Sjöholm
Henrik Heiniö
Matts Jutterström

Jan Rudén
Seko

Thomas Abrahamsson
Anneli Jonsson

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

Enheten ansvarar för den strategiska och politiska planeringen i LO-kansliet och samordningen av ledningens aktiviteter. Ledningskansliet ansvarar för press- och mediearbete,
facklig-politisk samverkan på nationell nivå, sociala medier och omvärldsbevakning. Enheten
administrerar, planerar, organiserar och följer
upp enhetschefernas, arbetsutskottets, styrelsens och representantskapets sammanträden.
Enheten bistår också med administrativt stöd
till LOs ledning.

integritet, ekonomisk brottslighet, medlemsförsäkringar, offentligt finansierad välfärdspolitik
och kompetensutveckling (EUs sociala fond).
Enheten samordnar förbunden inom arbetsmiljöområdet, regionala skyddsombudsverksamheten, standardisering och EUs regionala fonder.
Enheten för ekonomisk politik och arbetsmarknad

Arbetslivsenheten

Enheten ansvarar i första hand för ekonomisk
politik och arbetsmarknadspolitik, inklusive
arbetslöshetskassor och arbetslöshetsförsäkringen. Enheten ansvarar också för omställningsstödet, migrationspolitik, utbildnings- och
näringspolitik.

Arbetslivsenheten samordnar förbunden i förhandlingsfrågor och ansvarar för förhandlingar
om avtalspensioner, avtalsförsäkringar, bemanningsavtalet och samhallsavtalet.
Enheten handlägger gränsdragningsärenden
och har ansvar för policyutveckling och bevakning inom områdena arbetsrätt, lönepolitik, allmän pension, arbetslivsutveckling, diskriminering, migrationspolitik, arbetstagarnas

Internationella enheten sköter LOs kontakter
och samarbeten med fackliga, mellanstatliga
och andra internationella organisationer samt
nationella organisationer som arbetar med internationella fackliga frågor. Enheten är policyskapande inom områdena internationell facklig
politik och utrikespolitiska frågor, demokrati

Internationella enheten

Ordförande och ledning

Kanslichef

Ledningskansliet

Ekonomienheten

Arbetslivsenheten

Kommunikationsenheten

Distriktschef

11 LO-distrikt
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Enheten för
ekonomisk politik
och arbetsmarknad

Personal- och
serviceenheten

Internationella
enheten

och grundläggande mänskliga fri- och rättigheter, bistånds- och utvecklingspolitik samt företagens sociala ansvar. Enheten ansvarar för att
samordna LOs EU-arbete internt, med förbunden och i relation till de andra fackliga centralorganisationerna samt för facklig-politisk samverkan internationellt.
Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten samordnar LOs opinionsbildande verksamhet, den tvärfackliga utbildningen och den lokala regionala organisationen. Områden som också ligger på enhetens
ansvar är information om kollektivavtalade försäkringar, 020-verksamheten (”Facket Direkt”),
lo.se, skolinformation och ungdomsverksamhet,
facklig-politisk verksamhet på regional- och lokal nivå samt projekten ”Högre organisationsgrad”, ”Alla kan göra något” och ”Vita jobb”.
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.
Ekonomienheten

Enheten har till uppgift att stödja och samordna kansliet i frågor inom ekonomi och finansiering. Kapitalförvaltning, fastighetsförvärv och
fastighetsförvaltning samt bolagsfrågor ingår
också i enhetens ansvarsområden. Inom kapitalförvaltningen läggs särskilt fokus på hållbara
investeringar för att förbättra situationen för
arbetstagare globalt.
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LOs verksamhet 2013
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LOs verksamhet 2013

Ledningens aktiviteter
Jobben har varit den prioriterade frågan i LOledningens aktiviteter under året. I talen 1 maj
presenterade ledningen LO-ekonomernas förslag om ett stimulanspaket. Tobias Baudin drev
frågan om sommarjobb åt ungdomar. Karl-Petter Thorwaldsson deltog i en manifestation för
jobben i Hallstavik. Ingela Edlund deltog vid
Tillväxtdagarna i Linköping, om global handel
kopplad till svensk och regional ekonomi.
LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson
har aktivt arbetat med avtalsrörelsen då LOs
samtliga förbund enades om gemensamma krav.
Torbjörn har också medverkat i seminarier om
lönebildning och arbetskraftsinvandring. Tillsammans med Socialdemokraterna har LO-ledningen arbetat fram gemensamma regler om
ordning och reda på arbetsmarknaden.
Ledningen tog initiativ till en handlingsplan
för att göra LO till en mer jämställd organisation. Karl-Petter Thorwaldsson deltog i ett frukostseminarium på internationella kvinnodagen den 8 mars.
LO-ledningen har i alla sammanhang betonat
vikten av organisering. Ingela Edlund ägnade en
särskild punkt åt frågan på LOs representantskap i oktober. Tobias Baudin delade i november
ut priset för årets fackliga hjältedåd till Logentklubben i Transport, för deras arbete med att
organisera bemanningsanställda.
LO-ledningen har under året genomfört ett
stort antal arbetsplatsbesök över hela landet. I
december inleddes också LOs vinterturné där
samtliga i LO-ledningen deltog.

LOs representantskapsmöte
Två representantskapsmöten har genomförts
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under 2013. Ett den 21 maj och ett den 24 oktober. På vårmötet godkändes verksamhets- och
revisionsberättelsen för 2013. På höstmötet
slutrapporterades projektet ”Arbetsmarknaden efter krisen” samt fastställdes inriktning
för organisering och medlemsvärvning fram till
kongressen 2016.

Sociala medier
Under året har LO tagit ett stort kliv framåt i
sociala medier. Såväl antalet människor som aktiviteter har ökat kraftigt. Under året har också
de personella resurserna inom sociala medier
ökat.

Medieverksamhet
Målet med LOs medverkan i massmedier och i
den mediala debatten är att främja LO-medlemmarnas intressen. Under året skickades sammanlagt 64 pressmeddelanden och 29 pressinbjudningar ut till aktiviteter som LO anordnat i
form av seminarier, presskonferenser och pressluncher samt möten. 55 artiklar undertecknade
av LO-företrädare har publicerats under året.
En sökning på ”LO” i medieverktyget Retriever
ger totalt 27 962 träffar.
Enligt
marknadsundersökningsföretaget
TNS/Sifo årliga mätningar handlade tre fjärdedelar av alla mediekontakter under året om
något av LOs prioriterade områden. Ett tydligt
tecken på att LO har lyckats sätta sina frågor
på nyhetsagendan.
Genomslaget i lokala medier har ökat – mycket tack vare distriktsprojektet ”Vi vill jobba”,
liksom den årliga sommarkampanjen, som på
ett konkret sätt visar nyttan med fackligt engagemang.

Arbetslivsenheten

Organisationstvister

Avtal

Med hjälp av medlare utsedd av LO träffades
ett gränsdragningsavtal mellan Kommunal och
Seko rörande kommunala entreprenader. Avtalet reglerar avtals- samt organisationsrätten
vid bland annat drift- och underhållsarbeten på
kommunala gator och vägar. Genom avtalet avskrevs samtliga till LO anmälda organisationstvister mellan förbunden.
Styrelsen har inte avgjort några organisationstvister under 2013

De allra flesta förbundsavtalen har omförhandlats under året. Förbundens löneyrkanden var
samordnade. Industrins avtal blev normerande
för utfallet. Avtalsperioden blev treårig, i allmänhet med möjlighet för parterna att säga
upp avtalet efter två år. Avtalen har kostnadsberäknats till 6,8 procent över tre år. Bland annat Teknikavtalet reglerade löneökningar om
6,2 procent samt därutöver avsättning till delpension om 0,6 procent. Samtidigt som de normerande avtalen inom industrin slöts, träffade
LO och Svenskt Näringsliv en överenskommelse rörande bland annat en ny kollektivavtalsförsäkring om föräldrapenningstillägg, ny förhandlingsordning för försäkringsförhandlingar
och återbetalning av inbetalda premier.
Enligt förbundens gemensamma krav skulle
de avtalsområden som hade en genomsnittsförtjänst under industrigenomsnittet få ett fast
krontalspåslag. De berörda förbunden tecknade avtal om lönehöjningar i linje med yrkandet. Det resulterade i lönehöjningar med runt
1 700 kronor på tre år. På avtalsområden med en
genomsnittsförtjänst under industrisnittet har
dock de flesta parter samtidigt avtalat om olika
former av kostnadsbesparingar som arbetsgivarorganisationerna eller Medlingsinstitutet kunnat redovisa. Kostnadsbesparingarna har exempelvis handlat om förändringar i de allmänna
anställningsvillkoren, reducerade höjningar av
lönetillägg, förlängda avtalsperioder eller reducerade höjningar av avtalens lägstalöner. Parterna i de aktuella förbundsavtalen har dessutom
ofta uttryckligen protokollerat att den totala
kostnadsökningen är 6,8 procent under avtalsperioden.
Byggavtalet, Byggnads största avtal, är uppsägningsbart redan efter ett år. Uppsägningsmöjligheten är kopplad till ett partsgemensamt
arbete med anledning av Byggnads krav på att
ett huvudentreprenörsansvar regleras i avtalet.

Yrkesintroduktionsavtalen

Svenskt Näringsliv lämnade trepartssamtalen
kring en så kallad jobbpakt i början av året.
Regeringen fortsatte dock med trepartssamtal
på branschnivå nu med fokus endast på yrkesintroduktionsavtalen. Regeringens ambition
med stödet till yrkesintroduktionsavtalen kan
sägas vara att långsiktigt genomföra en systemförändring i huvudsak då det gäller övergången
från yrkesgymnasium till arbetsliv.
Regeringen skickade under våren ut ett förslag på remiss rörande statsstöd till yrkesintroduktionsanställningar. Enligt regeringens förslag skulle statsstödet omfatta alla arbetsgivare i
branscher där avtal om yrkesintroduktionsavtal
tecknats. LO samordnade förbunden kring ett
tydligt avvisande av förslaget.
Då statsstödet skulle godkännas av EU-kommissionen fick regeringen tillstånd att fram till
2019 endast ge statligt stöd till arbetsgivare som
är bundna av kollektivavtal om yrkesintroduktionsavtal. Regeringen har under året tillmötesgått de krav LO ursprungligen ställde i samband
med samtalen kring en jobbpakt. Det viktigaste
av kraven var avskaffandet av den differentierade a-kasseavgiften.
LO har under hösten fortsatt att kontinuerligt träffa förbunden för att uppnå samordningsvinster i arbetet med yrkesintroduktionsavtalen. Diskussionerna har då bland annat rört
arbetsförmedlingens administrativa hantering
av statsstödet.
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Partsgemensamt arbete med Svenskt Näringsliv

Ekonomisk brottslighet och migration

I slutet av 2011 träffade LO och Svenskt Näringsliv en avsiktsförklaring beträffande gemensamt
utredningsarbete av omställningsfrågor. Den
gemensamma rapporten blev färdig under våren 2013. För innehållet i rapporten svarade de
som utfört utredningsarbetet. Styrelsen har endast noterat rapporten.
Rapporten avhandlar följande fyra områden:
Omställningsstöd för uppsagda på grund av
ohälsa och för visstidsanställda, rehabilitering,
kompetensutveckling och turordningsregler.

För LOs del handlar ekobrottsarbetet till stor del
om opinionsbildning. Det är ett arbete som bedrivits med fortsatt intensitet under året. LO har
också aktivt sökt allianser med bland annat rättsvårdande myndigheter för att sprida kunskap om
ekobrottens negativa konsekvenser. Dessa allianser har manifesterats genom gemensamma utspel och aktiviteter. LO vill också visa på att det
sammantaget finns mycket god politik som skulle förbättra näringslivsklimatet i Sverige. Under
året lyckades LO lyfta frågan om fusk och osund
konkurrens vid ett flertal tillfällen. Inte minst i
samband med de många uppmärksammade fallen av utnyttjade och lurade arbetskraftsinvandrare. I maj presenterade LO en rapport om arbetskraftsinvandringen till Sverige. Rapporten
var en genomgång av konsekvenserna av 2008 års
avreglering. Ytterligare ett viktigt område är privat och offentlig upphandling. Syftet med LOs
arbete är att ta fram en metod och ett arbetssätt
som möjliggör minskat fusk och ökad kontroll
av arbetsvillkoren i samband med upphandling,
utan ytterligare åtgärder från lagstiftaren.

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 meddelarskydd
för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet, Upphandlingsutredningen, 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.
I anslutning till EU-nivån har LO genom
deltagande i bemanningsdirektivsutredningen medverkat till ett förslag om upprättande
av lagförändringar avseende uthyrning av bemanningsanställda. LO har aktivt deltagit i den
offentliga debatten angående LAS med fokus på
turordningsreglerna och bestämmelserna om
visstid. 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.
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Löne- och arbetslivsstatistik

LO använder en stor mängd välfärds- och lönestatistik i arbetet med att utreda och beskriva
de villkor och den vardag som LO-förbundens
medlemmar lever i. År 2013 har följande material publicerats:
–– Lönerapport år 2013 – Löner och löneutveckling år 2000–2012 efter klass och kön.
–– Fritidsvanor för arbetare och tjänstemän.
Samhall

Samhallsavtalet är ett avtal där LO samordnar
förhandlingarna för sju förbund. IF Metall, Fastighets, Hotell- och restaurangfacket, GS-facket,
Handels, Kommunal och Seko.
Året har helt präglats av avtalsförhandlingarna som var osedvanligt segslitna. Först i mitten
av oktober, efter långa medlingsförhandlingar,
kunde parterna underteckna avtalet.

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 stort fokus legat på utveckling
av befintliga klubbar. För första gången samlades samtliga förtroendevalda i branschen för en
tvådagarskonferens där vi gick igenom avtalets
tillkomst och hur vi ska tolka det. Medverkade
gjorde bland annat Ingemar Göransson, tidigare anställd på LO, och en av tre personer som
var med när avtalet förhandlades fram första
gången.
Ett projekt för att skapa lokala förutsättningar för fackligt arbete, enligt den nya organisationsplanen som antogs på kongressen 2012, har
initierats av Handels och IF Metall. Projektet
som drivs på Proffice i Helsingborg kommer att
fortsätta under 2014.
Arbetsmiljö

ordnades ett seminarium på temat ”Varför leder så få arbetsmiljöbrott till åtal och fällande
domar?”.
MOA har yttrat sig över 122 straffbelagda regler i Arbetsmiljöverkets föreskrifter som den 1
juli 2014 ska avkriminaliseras. MOA ser helst
att straff behålls för de allvarligaste riskerna
och att det blir fler sanktionsavgifter och med
högre belopp än vad Arbetsmiljöverket föreslår.
RSO-gruppen

I och med att regeringen från 2013 infört ett
nytt system för redovisning av de statsbidrag
som utgår till de regionala skyddsombudens
verksamhet, har RSO-gruppen under året tagit fram vägledning med mallar åt de regionala
skyddsombuden.
Med LO-förbundens verksamhets- och ekonomiansvariga genomfördes under året en genomgång av det nya redovisningssystemet. Vid
mötet deltog även LOs revisorer.
Det förbundsgemensamma RSO-projektet
som genomförs under 2013–14, gällande tillfällig/extern personal, har fortskridit under året.

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 ett starkt Arbetsmiljöverk. Under året prioriterades att stärka skyddsombuden genom att verka för mer resurser till
förbundens regionala skyddsombudsverksamhet och genom att sammanställa riktlinjer för
vad som gäller vid kränkningar av skyddsombud.
MOA tog fram en handlingsplan för att återskapa en branschkunnig företagshälsovård och
beredde ageranden från LO och förbunden för
att stärka Arbetsmiljöverket, dess föreskrifter
och deras tillsyn.
Inför Workers Memorial Day den 26 april an-

LOs kemikaliegrupp

LOKE, som samverkar med statens organ och
forskare, träffades sex gånger under året och
prioriterade kemisk exponering på huden och
nanomaterial. LOKE var i juni värd för Europafackets mycket lyckade seminarium om nanomaterial. I Arbetsmiljöverkets kriteriegrupp
verkar LO för att använda antal partiklar eller yta i stället för vikt för att ange gränsvärde
när vissa material finns i nanostorlek. Under
året svarade LOKE på tre remisser, bland annat ett strategiskt viktigt förslag till föreskrifter
om övergång från straff till sanktionsavgift vid
överträdelse av Arbetsmiljöverkets regler.
Företagshälsovård

Den inom LO prioriterade frågan om allas rätt
till en kvalitetssäkrad företagshälsovård har under året drivits på olika sätt. Med anledning av
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att alliansregeringen i budgeten skar ned resurserna till FHV med 345 miljoner och ersatte
detta med ett bidrag direkt till arbetsgivarna
för rehabiliteringsåtgärder på 30 miljoner, har
LO reagerat både med artiklar och bloggar på
webben. Budskapet har bland annat varit att det
finns saklig grund för anmälan av regeringen
för brott mot ILO-konvention 161.
Den handledning som under 2012 utarbetades i samverkan med LO-förbunden finns sedan
december 2013 för nedladdning på LOs hemsida
för bättre spridning.
Under året har fem partsgemensamma konferenser genomförts i samarbete med Prevent
kring företagshälsovård. LO-handledningen har
också spridits till konferensdeltagarna, cirka
400 personer, i olika delar av landet.
Inom AFA har parterna på den privata sidan
i samverkan med KL-parterna gjort en särskild utlysning för forskning inom företagshälsovårdsområdet. Programmet omfattar 30
miljoner som fördelas på åtta projekt. Syftet
är främst att utveckla en behovsanpassad FHV
som främjar och höjer kvalitén i det förebyggande arbetet. Programmet avslutas under 2016.
Rehabilitering

LOs 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 våren 2014.
EUs Rådgivande kommitté för arbetsmiljöfrågor

Inom EUs Rådgivande kommitté för arbetsmiljöfrågor (Luxemburgkommittén) har LO
tillsammans med övriga fackliga ledamöter
medverkat, agerat och yttrat sig om kommitténs olika framlagda förslag rörande följande
områden:
–– Den fackliga gruppen har aktivt medverkat
och lagt fram ändringsförslag av texter som
kommissionen lagt gällande regelförenklingar för små och medelstora företag.
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–– LO, TCO och Saco tillskrev Sveriges statsminister inför europeiska rådets behandling av
kommissionens REFIT-meddelande.
–– Under året har även de tre intressegrupperna
i kommittén tillskrivit kommissionär Andor
om behovet av att en ny arbetsmiljöstrategi
för 2013–2020 kommer på plats. Även EUparlamentet har drivit denna fråga gentemot
Kommissionen.
–– LO har som ledamot i Rådgivande Kommitténs arbetsgrupp för EUs arbetsmiljöstrategi,
medverkat i analysutvärderingen av den tidigare strategin 2007–2012. Samt planerat för
två arbetsmiljökonferenser under Irlänska
ordförandeskapet med teman om EUs framtida arbetsmiljöpolitik.
–– Arbetet har påbörjats under året, tillsammans med Kommissionen och Kommitténs
ledamöter, med att anordna en ny EU/USkonferens under 2014, samt att utvärdera den
tidigare konferensen 2012 som genomfördes
i Bryssel.
Kompetensutveckling och den Europeiska
Socialfondeni Sverige

LOs arbete i Socialfonden har sin grund i ”det
utvecklande arbetet” och i utvecklingsavtalet
mellan SN, LO och PTK (1985). Där står bland
annat ”Arbetsorganisationen och den enskildes arbete utformas så att de anställda ges en
så engagerande och stimulerande arbetssituation som möjligt. Arbetsorganisationerna måste
fortlöpande utvecklas på alla nivåer för att öka
företagets styrka och kompetens och därigenom
bidra till trygghet och sysselsättning. Utveckling av arbetsorganisationen skapar också möjligheter att bättre tillvarata de anställdas erfarenheter och kunskaper”.
Kompetens innebär att kunna använda rätt
kunskap och rätt färdigheter vid rätt tillfälle.
Kompetensutveckling är en fråga om fördelning av ansvar och befogenheter på en arbetsplats och är därmed en fråga om makt. Personalutbildning och kompetensutveckling är mycket

snett fördelad mellan olika kategorier av anställda. LOs medlemmar får mindre utbildning
i jämförelse med SACO och TCO (SCB). Om
LOs medlemmar fick mer utbildning än de får
i dag skulle de kunna vara en drivkraft och en
förutsättning för tillväxten i Sverige.
Det är viktigt att LO sätter tryck på utvecklingen av arbetsorganisation och kompetens på
de arbetsplatser där det mest behövs. LOs engagemang i Socialfonden har som mål att ge
kompetensutveckling i arbetet och stimulera
arbetsorganisationens förändringsarbete på små
och medelstora arbetsplatser med finansiering
från Socialfonden. Socialfonden i Sverige hade
under perioden 2007–2013 12 miljarder kronor
för att finansiera projekt. IF Metall genomförde
projekt för 100 miljoner kronor.
Med tanke på de enorma summor pengar som
varje år beviljas till olika projekt inom Socialfonden är det angeläget att LO är delaktig i arbetet med att prioritera, kvalitetssäkra och utvärdera Socialfondens arbete och program, samt
att LO har representation i de olika organen för
att kunna påverka.
LO är representerad i EUs European Social
Fund Committée, i Sveriges Europeiska Socialfonds Övervakningskommitté (ÖK) och ÖKs
arbetsutskott (AU) samt i flera arbetsgrupper.
LO har även representation i de åtta regionala
strukturfondspartnerskap där de bland annat
beslutar om projekten. Arbetet i AU har framför allt präglats av finansieringsplanens uppföljning och balansgång som är nödvändig i slutet
av en programperiod. AU som är styrgrupp har
arbetat intensivt med utvärderingar om Socialfonden. LO har genomfört utbildningar och
informerat förbunden om Socialfonden, och
har presenterat Socialfondens resultat i LOs
Utbildningsutskott. LO har varit samordnare
för representanterna i de åtta regionala partnerskapen. LO har deltagit i olika temagrupper
som i styrgruppen för ”Lika behandling” och i
strategiska styrgruppen för ”Arbetsplatslärande
och omställning”.

Inför den nya perioden 2014–2020 har LO varit med och bidragit till beslutet, via DG Employment, att diskrimineringsfrågan ska vara
obligatorisk för alla projekt inom Socialfonden
så som det är med jämställdhetsintegrering. LO
har deltagit i Näringsdepartementets grupp om
utformning av partnerskapsöverenskommelsen
(PÖ) mellan svenska regeringen och EU, som
berör Regionalfonden, Socialfonden, Landsbygdsprogrammet och Havs- och Fiskerifonden. LO har också deltagit i Arbetsmarknadsdepartementens arbetsgrupp om utformningen
av Socialfondens program och även deltagit i
arbetsgruppen för förenkling av Socialfondens
regelverk.
Arbetsmiljöbyrån i Bilbao

Arbetsmiljöbyrån genomförde en konferens i
Dublin i samband med det tvååriga EU-temat
2012–2013 ”Arbeta tillsammans för att förebygga
risker” där olika exempel på hur man förebygger
risker på arbetsplatsen presenterades.
Arbetsmiljöbyråns styrelse har under året antagit en strategi för 2013–2020. Innehållet omfattar både utåtriktade aktiviteter i samband
med att det nya tvååriga kampanjtemat påbörjas för 2014–2015. Temat är psykosociala risker –
metoder och verktyg. Byrån ska även genomföra
och utvärdera ESNER som är arbetsmiljöundersökningar i medlemsstaterna – ett arbete som
sker med nationella forskare – samt att utveckla
samarbetet med Dublininstitutet.
Socialförsäkringar och välfärdspolitik

LO har under året arbetat strategiskt för att
påvisa sambanden mellan tillväxt, ekonomisk
utveckling, jämställdhet och välfärdspolitik.
Detta har skett genom artiklar i debattskrifter,
tidningar, medieutspel och ett fördjupat analysarbete rörande tillväxtgenererande sociala
investeringar.
Bland annat anordnades ett välbesökt seminarium i Almedalen under temat ”Framtidens
sjukförsäkring”, där ett bredare grepp på sjuk-
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försäkringsfrågan togs och ett samtal med ledande forskare och politiker initierades. Detta
seminarium utgick från en LO-rapport i sjukförsäkringsfrågan, där frågan om att lösa ekvationen mellan den befintliga arbetskraftens
faktiska arbetsförmåga och arbetsgivarnas ökade krav vid rekryteringen av personal beskrivs,
analyseras och förslag till förändring förs fram.
Detta arbete har senare under året följts upp
med debattinlägg, utåtriktat opinionsarbete, seminariedeltagande och så vidare.
Ett arbete med att skapa en rymligare arbetsmarknad, som förebygger ohälsa, minskar
sjuktalen och bättre inkluderar människor med
olika typer av nedsatt arbetsförmåga inleddes
under förra året. Detta arbete sker även genom
samarbete med andra organisationer.
Vidare har LO arbetat med att ta fram en rapportserie om klass och kön, där behovet av en
mer jämn fördelning av föräldraförsäkringen
och en familjepolitik som gynnar kvinnors ekonomiska självständighet tydligt lyfts fram.
Direkt efter LO-kongressen i maj 2012 startade arbetet med LOs välfärdspolitiska utredning. Där har ett antal analyser inletts som senare under 2013 resulterat 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. Hittills
har en rad rapporter tagits fram inom ramen för
denna utredning:
–– En underlagsrapport, Åtgärder för att begränsa vinst i välfärden, låg till grund för att en
enig LO-styrelse i början av 2013 kunde ställa
sig bakom ett konkret åtgärdsförslag utifrån
kongressbeslutet att det inom ”vården, skolan
och omsorgen ska råda en non-profit-princip”.
–– En sjukförsäkringsrapport, Framtidens sjukförsäkring, som en enig LO-styrelse kunde
ställa sig bakom våren 2013. Denna rapport är
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också ett inspel i LOs arbete med att påverka
de politiska partierna under valrörelsen och
även den parlamentariska socialförsäkringsutredningen.
–– En rapport rörande LOs principiella hållning
om hur framtidens arbetsskadeförsäkring bör
vara utformad. Också här ställde sig en enig
LO-styrelse bakom rapporten, som i likhet
med sjukförsäkringsrapporten också är ett
inspel till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen.
–– Under året har också arbetet påbörjats med
att ta fram rapporter rörande ”Stärkta välfärdstjänster” och en ”Ny tandvårdsförsäkring värd namnet”. Dessa rapporter beräknas
vara färdiga under första halvåret av 2014.
I sitt arbete med stärkta välfärdstjänster har
LO lyft behovet av att skapa förutsättningar
för en stärkt generell välfärdsservice, snarare
än en utveckling mot ökad privat eller blandfinansiering inom välfärdstjänsterna. Det är
lösningar som framförallt slår mot kvinnor i
arbetaryrken. Syftet med LOs arbete med välfärdstjänsterna ur ett klass- och könsperspektiv
är att stärka en svensk försörjar/vårdarmodell
inom såväl välfärds- som sysselsättningspolitiken. Den välfärdspolitiska utredningen fortsätter sitt arbete under 2014.
Under året har regeringen tvingats inta en defensiv hållning i en rad välfärdspolitiska frågor,
bland annat genom förluster på sjukförsäkringsområdet i riksdagen. Här har LO varit pådrivande. Trots detta har inga större förändringar
i regelverket skett.
Under 2013 har LO fortsatt arbetet inom ramen för den parlamentariska socialförsäkringsutredningen, som startade sitt arbete hösten
2010. LO har följt utredningen noggrant och i
egenskap av part på arbetsmarknaden deltagit
i två referensgrupper tillsatta av utredningen
samt arbetat aktivt tillsammans med Socialdemokraterna i en ”skuggkommission” som följt
kommitténs arbete. LO har i detta samman-

hang på olika sätt försökt påverka andra viktiga
aktörer och opinionsbildare genom deltagande
vid en rad olika seminarier, rundabordssamtal
och andra utåtriktade aktiviteter.
När läget på socialförsäkringsområdet sammanfattas kan man konstatera att det återstår
en hel del arbete för att skapa en socialförsäkring som har legitimitet och är långsiktigt hållbar. Men LO har tillsammans med de krafter
som slår vakt om välutbyggda och effektiva
trygghetsförsäkringar under 2012 tagit flera steg
framåt i samhällsdebatten.
Inom ramen för LOs välfärdspolitiska utredning har även ett underlag rörande gränssnittet
mellan lag och avtal tagits fram. Detta underlag ska föras in till projektet Full sysselsättning
och solidarisk lönepolitik för vidare bearbetning, diskussion och analys.
Ett relativt stort antal besök vid olika förbundsarrangemang, distriktskongresser, försäkringsrådgivarutbildningar, seminarier och
dylikt har genomförts under året. Dessa tillfällen har oftast handlat om att stärka de förbundsaktiva i välfärdspolitiska frågor så att de
i samtal med medlemmar och media känner sig
tryggare att berätta om och beskriva vad som är
LOs välfärdspolitiska linje.
En rad olika förbundsarrangemang har besökts där även LO-förbundens medlemmar deltagit. Det har då oftast rört frågor med koppling
till de frågor som den välfärdspolitiska utredningen arbetat med.
LO har även utifrån LO-medlemmarnas och
medborgarnas perspektiv fortsatt att prioritera
arbetet för en rimligare och mer rättssäker sjukförsäkring. Detta har skett genom deltagande
vid olika externa och interna seminarier samt
genom tidningsartiklar och offentliga utspel
som syftar till att stärka de gräsrotsaktivas argumentation och därmed långsiktigt förändra
regelverket i önskvärd riktning.
Opinionsbildningen och påverkansarbetet
har även periodvis skett i samverkan med andra
organisationer, såsom handikapprörelsen, an-

dra fackliga centralorganisationer och sociala
rörelser. Detta opinionsbildningsarbete har rört
såväl socialförsäkringsfrågorna som jämställdhetsfrågorna.
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.
Perspektivet har också varit centralt i framtagandet av rapporten Tid, Makt och Pengar –
Sveriges Jämställdhetsbarometer som presenteras i mars 2014.
LO höll ett seminarium den 8 mars där organisationens kommande jämställdhetsarbete
presenterades. En central del i arbetet är att
syna och förändra den egna organisationen mot
en mer jämställd struktur.
LO har tagit fram en rapport om könsrepresentationen inom LO och förbunden. Rapporten presenterades i oktober 2013 och styrelsen
beslutade samtidigt att tillsätta en förbunds-
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gemensam arbetsgrupp med uppdrag att bland
annat föreslå en ny representationspolicy och
uppdrag att skapa ett tydligt ledningssystem för
jämställdhetsarbetet inom LO. Arbetsgruppen
presenterar sitt förslag för LO-styrelsen i mars
2014.
LO för ett aktivt arbete med att sprida kunskap om facklig feminism som strategi och
kunskapsgrund. Det skedde bland annat på ett
seminarium i Almedalen med rubriken ”Vad
är facklig feminism?” – ett samtal mellan ordförandena i de tre centralorganisationerna, LO,
TCO och Saco. Seminariet väckte stort intresse
bland fackförbund inom både TCO- och Sacosfären och begreppet facklig feminism fick tydlig spridning.
I november publicerades boken ”Den feministiska utmaningen – mot en jämställd arbetsmarknad”. Ett samarbete mellan LO och
Premiss förlag. Boken behandlar de centrala
problemen på arbetsmarknaden ur ett klassoch könsperspektiv och tar upp diskussionen
om vilka fackliga strategier som behövs för att
skapa reell omfördelning och bibehålla relevansen för dem som är anställda inom alla de
avtalsområden som LO-förbunden organiserar
oavsett om de är mans- eller kvinnodominerade sektorer.
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. Arbetet har även rört villkoren för
hushållsarbetare, domestic workers¸ ofta migrerande kvinnor som arbetar i andras hem under osäkra och svåra villkor. Hushållsarbetare
har blivit en vanligare grupp på den svenska
arbetsmarknaden i och med införandet av skatteavdrag för hushållsnära tjänster 2008. Privat
finansierade men subventionerade hushållsnära
tjänster har förts fram av politiker och företag
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som ett sätt att avlasta den offentliga omsorgen,
men blir i praktiken en möjlighet främst för
ekonomiskt resursstarka grupper.
LO deltog i ITUCs World Women’s Conference i Dakkar, Senegal, i November 2013.
Diskriminering och Jämställdhet

Utskottet Lika värde, lika rätt fortsatte sitt arbete under våren. På grund av mycket dålig närvaro från förbundens sida under de fyra senaste
åren beslutades att lägga utskottet på is under
en period för att fundera vidare hur den viktiga
verksamheten ska bedrivas i framtiden.
I det utåtriktade arbetet deltog LO under året
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. Den 18 oktober 2013 anordnade Ria en konferens med titeln Integration och
den svenska modellen. Främlingsfientlighet och
rasism måste bekämpas. Rådets parter pratade
om arbetslivets utmaningar för att klara integrationen. LO representerades av Ingela Edlund,
andre vice ordförande. Deltog gjorde även Erik
Ullenhag, integrationsminister.
LO medverkade sedvanligt vid 2013 års Pridefestival.
Avtalsförsäkringar

Under årets avtalsrörelse har en ny avtalsförsäkring förhandlats fram. Försäkring om föräldrapenningtillägg, FPT, ger alla LOs medlemsförbund en gemensam försäkring som ger den
anställde extra ersättning vid föräldraledighet.
Försäkringen gäller från och med den 1 januari
2014.

LO och Svenskt Näringsliv har genomfört
ett anslutningsförfarande för valbara bolag i
Avtalspension SAF-LO. Anslutningskriterierna syftar till att möjliggöra hög pension för de
anställda genom låga avgifter i finansiellt stabila försäkringsbolag. Tre traditionella förvaltare och tio fondförvaltare valdes ut. De nya
valalternativen gäller för pensionspremier som
tjänas in från och med den 1 januari 2014.

het under året finns i verksamhetsberättelsen
från LO, TCO och Saco, på LOs hemsida.
Nordiskt samarbete

LO Sverige var värd för det årliga nätverksmötet för de nordiska LO-organisationerna. Mötet
syftar till att utbyta erfarenheter och diskutera
gemensamma nordiska/internationella insatser
inom arbetsmiljö/arbetslivets område.

Pension

Internationellt

LO tillsatte under året en förbundsgemensam
utredning som ska göra en grundlig konsekvensanalys av det allmänna pensionssystemet.
Alla LOs förbund erbjöds plats i utredningen.
Arbetet ska slutföras under 2014.

LO i samarbete med LOs förbund har under
året yttrat sig kring regeringens femåriga återrapportering till EU-kommissionen, om implementering och tillämpning av EUs ram- och
särdirektiv inom hälsa och säkerhetsområdet.
LO har till regeringens årliga rapportering
till ILO angående ratificeringen och tillämpningen av olika konventioner, tillskrivit ILOs
expertkommitté och begärt en granskning av
om Sverige och regeringen idag uppfyller ratificeringen och tillämpningen av konventioner
gällande yrkesinspektionen och samråd med arbetsmarknadens parter med mera.
LO har i samarbete med Brysselkontoret
deltagit i arbetet med att komma med förslag
till ändringstexter till den Socialdemokratiska
gruppen i EU parlamentet rörande resolutionerna kring Effektivare yrkesinspektioner samt
EU-kommissionens förslag till REFIT-initiativet på området hälsa och säkerhet.

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.
ASTAs verksamhet omfattar förutom koordinering och prioritering av deltagande också
utbildning både kring standardisering och i
teknisk standardiseringsengelska. Det producerades ett utbildningsmaterial/uppslagsbok
som stöd för fackliga representanter i ämnet.
ETUI organiserar ett europeiskt fackligt nätverk inom standardiseringen där LO medverkade. Under året ordnades också ett öppet seminarium i samverkan med experter från olika
organisationer kring tjänstestandardiseringen
och det övertramp som skett när det gäller
svensk arbetsrätt.
En närmare beskrivning av ASTAs verksam-
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Enheten för ekonomisk politik och
arbetsmarknad
Ekonomisk politik

För svensk ekonomi var 2013 ännu ett år präglat
av lågkonjunktur, med svag BNP-tillväxt och en
arbetslöshet på åtta procent. I skuggan av en
trög utveckling i omvärlden, särskilt i Europa,
bedömdes det inte finnas förutsättningar för ett
mer påtagligt lyft de närmaste åren.
Mot den bakgrunden måste den ekonomiska
politiken hantera två stora utmaningar; att markant minska arbetslösheten och att försvara och
utveckla den offentliga välfärden.
Riksbanken har under drygt tre års tid hållit
en för hög ränta vilket kan ha kostat 60 000 jobb.
LO-ekonomerna har argumenterat för sänkt
ränta och varit kritiska till hur majoriteten i
bankens direktion tolkar sitt uppdrag. Trots att
regeringen pekat ut Finansinspektionen som
ansvarig myndighet för den finansiella stabiliteten så har majoriteten fortsatt att ta hänsyn
till hushållens skuldsättning i sina räntebeslut.
I ett läge där ökad efterfrågan skulle ge fler
jobb, utan risk för inflation, och Riksbanken
inte kan eller vill sköta sitt uppdrag, är finanspolitiska stimulanser nödvändiga. LO-ekonomerna har därför föreslagit en satsning på 70
miljarder kronor. Satsningen är utformad så att
den ger stora effekter på tillväxt och sysselsättning samtidigt som den svarar mot behoven i
välfärden. Satsningen innebär en kombination
av tillfälliga och permanenta åtgärder; transfereringar till hushåll (15 miljarder kronor), statsbidrag till kommuner och landsting (30 miljarder
kronor), statliga infrastrukturinvesteringar (10
miljarder kronor), arbetsmarknadsutbildning (5
miljarder kronor) och bostadsinvesteringar (10
miljarder kronor). Stimulanspaketet väntas kunna öka sysselsättningen med 100 000 personer.
Aktiv arbetsmarknadspolitik

Trots en fortsatt hög arbetslöshet har regeringen under 2013 inte gjort några väsentliga satsningar för att stärka den aktiva arbetsmark-
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nadspolitiken. LO har drivit på debatten om
behovet av en starkare politik som genom att
stärka humankapitalet hos arbetslösa förbättrar
matchningen på arbetsmarknaden och motverkar strukturellt betingad arbetslöshet. I den debatt som rasat om Arbetsförmedlingens effektivitet har LO tydligt pekat på hur den aktiva
arbetsmarknadspolitikens utformning sätter
ramarna för myndighetens arbete.
I den första av en årligen återkommande
granskning av arbetsmarknadspolitiken belyser
LO ingående hur svagt stödet till arbetslösa är
och hur detta riskerar att förstärka strukturella
problem på arbetsmarknaden. Trots att antalet
deltagare i arbetsmarknadspolitiska program
var rekordhögt under 2013 var det bara en av
fyra arbetslösa som fick del av rustande insatser. I rapporten ”Stort omfång – svagt innehåll,
svensk arbetsmarknadspolitik 2013” presenteras
också LOs samlade förslag för en stärkt aktiv
arbetsmarknadspolitik.
Arbetslöshetsförsäkringen och a-kassorna

Arbetslöshetsförsäkringen har under 2013 inte
varit föremål för några förbättringar vad gäller ersättningsnivåer, högsta dagpenning och
villkor. Däremot beslutade den borgerliga regeringen att de kritiserade så kallade arbetslöshetsavgifterna till a-kassorna skulle slopas från
1 januari 2014. Det innebär att de stora avgiftsskillnader som funnits mellan a-kassor med
olika arbetslöshetsnivåer, och som lett till ett
kraftigt medlemsras i främst LO-förbundens
kassor åren 2007 och 2008, försvinner.
Den 1 september 2013 trädde också nya regler om krav, kontroll och sanktioner i kraft för
arbetssökande med a-kasseersättning. LO tillstyrkte reglerna i sig men har under hösten
2013 kritiserat implementeringen, som har varit
mycket problemkantad och bristfällig. Arbetssökande har inte fått ett fullgott stöd i övergången till de nya reglerna och har haft svårt att
veta vad som förväntas för att göra rätt.
Arbetslöshetsförsäkringen har återkomman-

de diskuterats och debatterats under 2013. LO
har varit en aktiv part i debatten, bland annat
genom artiklar och blogginlägg, deltagande i
debatter samt genom att ha föreläst om arbetslöshetsförsäkringen och haft kontakter med andra organisationer. LO har också kopplat sina
ställningstaganden om arbetslöshetsförsäkringen till en färdplan för förbättringar i tre steg,
perioden 2014 till 2016.
I Almedalen gjorde LO, TCO och Saco, precis som 2012, en gemensam aktion för att sätta
fokus på nödvändigheten i att höja högsta dagpenning i arbetslöshetsförsäkringen eftersom
endast en av tio arbetstagare kan räkna med
att få 80 procent av tidigare lön i ersättning vid
arbetslöshet (de första 200 arbetslösa dagarna).
Arbetsmarknaden efter krisen

Under 2013 har det förbundsgemensamma utredningsprojektet Arbetsmarknaden efter krisen presenterat ytterligare två delrapporter
samt en slutrapport. Delrapport 3 handlar om
utbildning med särskilt fokus på gymnasieskolans yrkesprogram och ungas etablering på arbetsmarknaden. Delrapport 4 handlar om ett
brett spektrum av perspektiv på omställningsförmåga i relation till behov av omställning.
I slutrapporten tas resultat och kunskaper
från delrapporterna med till en genomgripande
diskussion om den svenska modellen. Slutrapporten slår fast att den svenska modellens hörnpelare är den generella välfärden, partsmodellen
med starka kollektivavtal och en modern och
hållbar arbetslinje, och att dessa pelare hänger
samman och påverkar varandra. Rapporten visar att samtliga hörnpelare har försvagats och
att det påverkar den svenska modellen negativt.
Därför ges i rapporten ett antal förslag på hur
pelarna, och därmed hela modellen, kan och bör
stärkas. Slutrapporten presenterades på LOs representantskap den 23 oktober 2013 varpå projektet i och med detta avslutades.
Arbetet har främst organiserats och bedrivits
inom ramen för projektets arbetsgrupp, som har

bestått av utredare och ombudsmän från LO
och ett antal LO-förbund.
Omställningsstöd

TSL (trygghetsfonden SAF/LO) är det största
omställningsstödet på den privata sidan inom
LO-kollektivet.
Arbetsmarknaden har varit tuff under 2013.
Inflödet till TSL-systemet tycks ha permanentat sig på en högre nivå de senaste åren. Exportindustrin och dess underleverantörer har
drabbats hårt. Västra Götaland, Skåne och
Stockholm var de regioner där flest arbetstagare
beviljades omställningsstöd i TSL-systemet. LO
har tagit fram en rapport som beskriver vilka
konsekvenser nedläggningen av SAAB i Trollhättan fått för regionen, kommunen och de enskilda individerna, samt vilka effekterna blivit
av de satsningar som gjorts via TSL-systemet
respektive det offentliga.
23 678 personer beviljades omställningsstöd
under verksamhetsåret 2013. Fondens egna kapital uppgick till cirka fyra miljarder kronor
för verksamhetsåret 2013. Från 2013 har avgiften halverats till TSL-systemet. Parterna valde
att inför 2013 lägga mer ekonomiska resurser
på AGB-försäkringen som fått stå tillbaka till
förmån för omställningsstödet TSL.
Målet för 2014 är att minst 70 procent av deltagarna ska ha fått ett nytt arbete eller startat
egen verksamhet när omställningsprogrammet
är genomfört. För 2014 räknar TSL med att bevilja 24 000 personer omställningsstöd.
Näringspolitik

Klimatfrågan kan få stora effekter på sysselsättningspolitiken. LOs utgångpunkt är att vi behöver ställa om och anpassa vår ekonomi så att
den blir miljö- och klimatmässigt hållbar. Priset för denna omställning varierar mellan olika
länder och sektorer. LOs krav är att omställningen ska ske genom en rättvis övergång. Arbetstagare måste få hjälp med omskolning och
utbildning för att ta de jobb som växer fram i
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en grön ekonomi. Samma inställning och krav
har LO framfört i Europafackets arbetsgrupp
för hållbar utveckling.
Inom NFS har vi också arbetat med att ta
fram förslag till facklig policy för ytterligare
investeringar inom EU. Inom EFS diskuterades
ett förslag om att EU-länderna skulle bidra med
avsevärda summor till EU-institutioner i syfte
att öka investeringarna. LOs uppfattning är att
detta är orealistiskt med tanke på svårigheterna
att vinna gehör för utgiftsökningar. Dessutom
var LO kritiska till att länder utanför valutaunionen på detta sätt skulle tvingas bidra till att
lösa ett problem som i huvudsak är orsakat av
brister i valutaunionens konstruktion.
Utbildningspolitik

Hela verksamhetsåret har kännetecknats av arbete kring gymnasieskolans yrkesförberedande
program, lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande. Även yrkesintroduktionsavtalens
koppling till utbildningsfrågor har aktualiserats
vid flera tillfällen. Samverkan och avstämning
med medlemsförbunden har som tidigare skett
i LOs utbildningspolitiska utskott. Fyra möten
hölls under året.
Under de inledande månaderna färdigställdes en utbildningspolitisk rapport, Behövs: en
utbildningspolitik för ungdomars etablering
på arbetsmarknaden, inom ramen för det förbundsgemensamma projektet Arbetsmarknaden efter krisen. Rapporten presenterades på
ett välbesökt seminarium med inbjudna kommentatorer. Senare producerades även en översikt om validering i en annan delrapport inom
samma projekt.
I påverkansarbetet kan nämnas att LO lämnat synpunkter på gymnasiereformen vid utbildningsutskottets öppna utfrågning. LO har
också genom den landstudie som OECD gjorde
i början av året redogjort för vår syn på eftergymnasial yrkesutbildning. Kontakter med den
statliga utredningen om lärlingsfrågor har skett
både genom LO samt flera förbund.
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Utbildningspolitiska aspekter har också
framförts vid två träffar med den av Finansdepartementet sammansatta departementsgruppen. Det utmynnade därefter i en promemoria
som LOs svar på utredningen om stöd för lärande inom ramen för yrkesintroduktionsavtalen. LO har också deltagit i nationellt forum för
validering som haft ett möte under året.
Rättvisa

Skattesystemets utformning är viktig både för
välfärdens finansiering och för att utjämna inkomster. Under de senaste åren har ett stort
antal undantag och särlösningar införts inom
skattesystemet samtidigt som skatternas progressiva funktion har urholkats. LO-ekonomerna försöker kontinuerligt på olika sätt att belysa
behovet av en bred skattereform i Sverige. LOekonomerna har under år 2013 arbetat fram en
rapport om behovet av en skattereform vilken
publicerades i början av 2014. LO-ekonomerna
har också under året föreläst på seminarier om
behov av en skattereform.
Projektet Full sysselsättning och solidarisk
lönepolitik

LO-kongressen 2012 beslutade att nästa kongressrapport ska handla om hur Sverige ska bli
ett land med full sysselsättning samt om hur
den solidariska lönepolitiken ska moderniseras.
Arbetet med kongressrapporten bedrivs i
form av ett projekt under augusti 2013–juni
2015. Projektet ska bidra till att sysselsättningspolitiken utvecklas i linje med LOs framtidsvision och önskade samhällsmodell. Samtidigt ska
en större samsyn nås mellan förbunden kring
en utvecklad gemensam lönepolitik. Vidare
ska den solidariska lönepolitikens betydelse
för fackföreningsrörelsen belysas från grunden.
Bland annat ska följande frågor analyseras:
–– Hur ser en modern arbetslinje ut? Hur behöver arbetsmarknads- och utbildningspolitiken utformas för att understödja och rusta
arbetskraften?

–– Hur ska ett bättre fundament för lönesamordning på svensk arbetsmarknad byggas?
Hur kan en mer rättvis fördelning av inkomsterna åstadkommas?
–– Hur kan välfärdsstaten bidra till arbetslinjen? Här innefattas såväl välfärdstjänster som
försäkringar.
–– Hur ska näringspolitiken förstärkas? Vilken
bör statens roll vara när det gäller exempelvis
infrastruktursatsningar, bostäder och regionalpolitik?
–– Hur kan en omställning till ett hållbart samhälle bidra till full sysselsättning?
–– Hur kan stabiliseringspolitik, det vill säga finans- och penningpolitik, bidra till full sysselsättning? Hur bör regleringen av finansiella marknader förändras?
–– Hur påverkar omvärlden Sverige?
LOs uppgift förutsätter ett gränsöverskridande fackligt arbete. Projektet ska därför ha ett
tydligt internationellt perspektiv. Projektet ska
resultera i ett antal underlagsrapporter och en
slutrapport till kongressen.
Arbetet

Projektet har under hösten 2013 framställt en
projektplan utifrån de beslutade projektdirektiven. I samband med arbetet för att hitta en
styrform i LO-kansliet har också en referensgrupp med representanter från LO-förbunden
satts samman. Vidare har projektledarna använt en del av tiden till att berätta om projektet i olika sammanhang inom och utanför LO.
Utöver detta har ett möte genomförts i syfte att
engagera en extern referensgrupp med forskare
och utredare utanför LO för en första diskussion av frågorna ovan.
Vidare har en lång rad författare engagerats
för arbetet med underlagsrapporterna, både
utredare på LO och externa forskare. Här har
inledande samtal genomförts och ett första synopsis har tagits fram för underlagsrapporterna.
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Internationella enheten
EU – Europaagendan

Huvudfokus har fortsatt vara att ta sig ur den
ekonomiska krisen, EUs ekonomiska styrning,
EMUs sociala dimension och behovet av investeringar.
LO har tillsammans med övrig europeisk
fackföreningsrörelse uttryckt sin kritik mot
den förda ekonomiska politiken. I juni anordnade Europafacket (EFS) en halvtidskonferens
i Dublin på temat ”Hög tid för Sociala Europa”. Konferensen dominerades av paneldebatter
med följande underteman: ”Krisen kräver mer
europeisk fackföreningsrörelse”, ”Krisen kräver solidaritet”, ”Krisen kräver minimistandarder” och ”Krisen kräver jämlikhet”. Karl-Petter
Thorwaldsson deltog i den sistnämnda panelen.
EFS har i olika dokument från Aten-kongressen 2010 och framåt krävt samordnade investeringar för att få fart på EUs ekonomi. Under
hösten 2013 enades EFS om en investeringsplan
på 1–2 procent av BNP. LO har konsekvent argumenterat för behovet av en omedelbar omsvängning i den ekonomiska politiken. En långsiktig
investeringsplan kommer inte att få avsedd effekt om EU inte bryter med den rådande åtstramningspolitiken och stimulerar efterfrågan
i ekonomin samt hittar ett sätt att sänka räntan
för underskottsländerna i eurozonen.
Även i den Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) har verksamheten präglats av den ekonomiska och sociala krisen i Europa och åtgärder för att motverka denna. Bland
årets yttranden finns teman som exempelvis
”Social investment package” och frågan om normer för bestämmande av minimiinkomst.
ILOs arbetskonferens lyfter full sysselsättning

Ett av tre teman på ILOs arbetskonferens 2013
var sysselsättning och social trygghet i ett demografiskt sammanhang. Den åldrande befolkningen i Europa, USA och Japan ställer stora
krav på effektiva åtgärder för att skapa nya jobb,
inte minst för kvinnor och i den offentliga sek-
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torn. Behoven av gröna jobb är en mycket viktig faktor för en effektiv klimatomställning i
världen med en hållbar grön ekonomi som mål.
LO har lyft frihandelns roll för sysselsättning

I juni 2013 inleddes förhandlingar mellan EU
och USA om ett transatlantiskt avtal för investeringar och frihandel, allmänt kallat TTIP. LO
och svensk fackföreningsrörelse har alltid varit
positiva till frihandel som har bidragit till sysselsättning och välfärd. LO har, både inom Europafacket och gentemot andra aktörer, betonat vår
frihandelsvänliga linje vid ett flertal tillfällen.
LO har tagit initiativ till att i samarbete med
TCO och Saco arbeta fram en gemensam facklig policy för TTIP. Utgångspunkten är att ökad
handel mellan EU och USA är av godo för svensk
ekonomi och våra medlemmar, men att TTIP
inte innebär en försämring av arbetstagarnas
rättigheter eller inskränker möjligheterna till
demokratiskt beslutsfattande. Policyn var inte
färdigbehandlad vid 2013 års utgång och kommer att presenteras i början av 2014. Frågan om
frihandelsavtalet mellan EU och USA var en av
frågorna som diskuterades när LOs ordförande
i maj träffade Richard Trumka, ordförande för
AFL–CIO, amerikanska motsvarigheten till LO.
TUAC – internationell ekonomisk politik

LO har deltagit i TUAC, OECDs fackliga rådgivande kommitté och bidragit till att lyfta
våra perspektiv i den fackliga internationella
ekonomisk-politiska debatten. LOs ordförande
Karl-Petter Thorwaldsson deltog i TUACs sammankomst i maj. Under hösten deltog LO som
mötesordförande vid ett TUAC-seminarium
som bland annat diskuterade den ekonomiska
krisens orsaker och behovet av att fokusera på
jämlikhet som drivkraft för tillväxt och välfärd.
Internationella verktyg för mänskliga rättigheter i
arbetslivet

LO har under året spridit information om
”LO-modellen” för internationella ramavtal för

mänskliga rättigheter och villkor i arbetslivet.
En policy som klargör vilka förväntningar som
finns på svenska multinationella företag utomlands. Ett gemensamt ramavtal innebär en samsyn bland LO-förbunden som kan underlätta
arbetet gentemot svenska multinationella företag som har flera förbund som motpart. Det
har också gett LO en tydligare roll när det gäller
allmänna policyfrågor som rör företagens samhällsansvar kopplat till mänskliga rättigheter.
LO-modellen presenterades under en konferens
i Bryssel, anordnad av Europafacket.
LO har under året tagit fram en svensk översättning av en facklig handbok för OECD-riktlinjer för multinationella företag. Arbetet har
skett i samverkan med TCO och Saco och delfinansierats av LO-TCO Biståndsnämnd.
LO hävdar det fackliga perspektivet i den
svenska nationella kontaktpunkten för OECDs
riktlinjer och har bedrivit påverkansarbetet beträffande regeringens politik för företagens sociala ansvar.
Föreningen Fairtrade

LO uppmärksammar och lyfter det fackliga
perspektivet i det internationella samarbetet
inom Fairtrade. I juni blev Wanja Lundby-Wedin omvald i Fairtrade Internationals styrelse
som en av tio ledamöter för en period på tre år.
Under hösten deltog LO i Fairtrade Challenge,
vars syfte är att få så många som möjligt att använda sig av Fairtrademärkta produkter för att
uppmärksamma arbetsvillkoren för de som producerar kaffe, te, bananer med mera. Närmare
en halv miljon människor deltog vid 6 000 fikapauser över hela Sverige. LO-förbundet Kommunal deltog med 118 000 personer och vann
tävlingen om vem som anordnat störst fikapaus.
New Global Deal

Under året fortsatte samarbetet med Socialdemokraterna inom ramen för temat New Global
Deal som påbörjades vid 2012 års Anna Lindhseminarium. LO och Socialdemokraterna gav

då i uppdrag till Arbetarrörelsens Tankesmedja att ta fram en rapport för att föra arbetet
framåt. Rapporten diskuterades vid ett slutet
mindre rundabordssamtal samt ett större möte
med Progressive Alliance i oktober. 140 deltagare från 45 olika länder deltog under dagarna.
Stefan Löfven och Karl-Petter Thorwaldsson var värdar och bland deltagarna fanns bland
andra Pascal Lamy, före detta generaldirektör
WTO, John Evans, TUACs generalsekreterare,
företrädare för WTO, ILO, TUAC samt socialistgruppen i Europaparlamentet. Från den politiska sfären deltog bland andra Maria Joao
Rodrigues, före detta arbetsmarknadsminister
i Portugal.
LOs deltagande i New Global Deal-processen
innebär att LO kan lyfta de prioriterade områdena full sysselsättning och rättvis fördelning i
ett internationellt sammanhang. Arbetet innebär värdefulla kontakter med företrädare från
näringslivet och internationella organisationer
som kan utvecklas vidare för att åstadkomma
en bättre balans mellan arbete och kapital, mellan marknad och politik.
Eastern Partnership

ITUC-PERC (Pan European Region Council)
genomförde under 2013 i samarbete med LO
och TCO tre projekt för utvecklingssamarbete. Dessa projekt är ett regionalt Eastern Partnership projekt som stödjer facklig utveckling
via fyra nätverk: juridik, ekonomi, arbetsmiljö och kommunikation samt ett balkanregionalt projekt via ITUC-PERC Sarajevo-kontor
med inriktning på facklig utveckling och kapacitetsbyggnad. Vidare finns ett projekt för
strukturellt stöd till BCDTU Vitryssland. För
2014–2016 kommer Eastern Partnership och det
balkanregionala projektet att slås samman till
ett NIS-SEE projekt.
Stärka socialt skydd

Med stöd av Palmecentret och Sida har LO tillsammans med TUCA (Trade Union Confede-
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ration of Americas) ett projekt som handlar
om stöd och policyskapande i frågor som rör
grundläggande socialt skydd. Utgångspunkten
är det arbete som gjorts inom ILO och som resulterade i en ny rekommendation om grundläggande socialt skydd för alla arbetstagare, rekommendation nr 202. TUCA har genomfört
en lång rad konferenser och utbildningar i flera
länder i Syd- och Centralamerika tillsammans
med sina medlemsorganisationer. TUCAs egen
utvärdering visar att projektet spelat en stor roll
i de berörda medlemsorganisationerna för att
utforma politik inom detta område.
Stärka det fria facket i Kina

Den infekterade frågan om IFS relation med
ACFTU (den statskontrollerade så kallade fackföreningen i Kina) har diskuterats inom IFS. LO
har tagit fram en rapport om Kina, ACFTU och
utvecklingen på den kinesiska arbetsmarknaden. LO är starkt kritiska till att ACFTU på förslag av IFS-ledningen får en fast, ordinarie plats
i arbetstagargruppen i ILOs styrelse. Rapporten
om Kina slår fast att LO fortsatt står bakom
den kritiska dialogen med ACFTU. Grunden
för dialogen bygger på kravet på ACFTU att
frigöra sig från partiet och att offentligt kräva
att den kinesiska regimen ska ratificera ILOs
kärnkonventioner, framförallt förenings- och
förhandlingsrätten. LO ska vidare fördjupa sitt
samarbete med det enda fria facket i Kina, CTU
i Hong Kong. LO ska också intensifiera samarbetet med IFS samverkanskontor i Hong Kong.
En förbundssammansatt arbetsgrupp ska sättas
upp av LO för att följa och förbättra kunskapen
om utvecklingen i Kina, med fokus på arbetslivet och dess rättigheter.

Protester mot kränkningar av fackliga rättigheter

En viktig del i LOs arbete med att hävda de
fackliga rättigheterna är att uppmärksamma
när kränkningar sker. Arbetet sker som en del
i IFS kampanjer. LOs protester läggs också ut på
vår hemsida och sprids till en stor publik. Under
2013 har LO vid ett tiotal tillfällen protesterat
mot regeringarna i olika länder. Här kan speciellt nämnas situationen för och behandlingen
av textilarbetare i Bangladesh samt förföljelsen
av fackligt aktiva i Turkiet.
Kravet på ett socialt protokoll

LOs internationella enhet har under året varit
representerade i den gemensamma arbetsgrupp
som LO och Socialdemokraterna tillsatte 2012
för att ta fram en strategi för hur vi ska förverkliga det gemensamma kravet om att ett socialt
protokoll ska fogas till EUs fördrag för att skapa
bättre balans mellan arbetstagares rättigheter
och ekonomiska friheter.
Rapporten presenterades i september och
innehöll olika förslag om hur svensk arbetarrörelse ska agera vid en kommande fördragsändring i EU. Vid en fullständig fördragsändring
(ordinarie ändringsförfarande) kommer Socialdemokraterna redan vid förhandlingarna i det
europeiska konventet ställa krav på att ett socialt protokoll införs i EU och i Riksdagen villkora en fördragsändring med ett socialt protokoll.
För att lyckas införliva ett socialt protokoll i
fördraget kommer det vara nödvändigt med politiska allianser. LOs representanter har därför
under året besökt fackliga och politiska ledare
i Tyskland, Österrike och Storbritannien för att
diskutera och förankra strategin.
Den europeiska sociala dialogen

Sveriges biståndspolitik

Under 2013 har LO samarbetat nära med Socialdemokraterna med utformandet av den Socialdemokratiska biståndspolitiken. De flesta av
våra synpunkter har hörsammats och finns med
i dokumentet Agenda för Global Utveckling.
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Under 2013 slutförhandlades ett ramverk av åtgärder för ungas sysselsättning. LO bidrog aktivt genom att bland annat delta i draftinggruppen vid framtagandet av avtalet. Översättning
av avtalet har inletts och den kommer att presenteras på ett högnivåseminarium i mars 2014.

Under hösten 2013 påbörjades förhandlingar
om analysrapporten ”Key Challenges facing European labour markets”. Förhandlingarna förväntas vara klara under sommaren 2014. LO tar
aktiv del genom att medverka i draftinggruppen.
Europaarbetet med direktivförslaget om offentlig
upphandling

LO har under året varit fortsatt aktiva i relation
till de politiska förhandlingarna om nya upphandlingsregler. I juli 2013 nåddes en överenskommelse mellan Europaparlamentet och rådet.
Överenskommelsen är en framgång för svensk
och europeisk fackföreningsrörelse. Möjligheten att ställa krav på löner och arbetsvillkor blir
tydligare och dessutom ges medlemsstaterna ett
ansvar för att säkerställa att så sker.
I artikel 15.2 i det nya direktivet åläggs medlemsstaterna att vidta lämpliga åtgärder för att
säkerställa att ekonomiska aktörer vid fullgörande av offentliga kontrakt iakttar tillämpliga
miljö-, social- och arbetsrättsliga skyldigheter
som fastställts i unionsrätten, nationell rätt,
kollektivavtal eller i internationella miljö-, social- och arbetsrättsliga bestämmelser som anges i bilaga 10. Bilaga 10 innehåller bland annat
ILOs kärnkonventioner.
Europaarbetet med migrationsdirektiven

Under året har förhandlingarna mellan Europaparlamentet och rådet slutförts kring direktivet
om villkor för tredjelandsmedborgares inresa
och vistelse för säsongsanställning. Överenskommelsen antas formellt 2014. De nya reglerna är en framgång för facken och innebär
bland annat att arbetsplatserbjudanden ska vara
bindande. Arbetsgivare som inte sköter sig ska
sanktioneras och arbetstagarna har rätt till ersättning samt ett entreprenörsansvar. Entreprenörsansvaret är tyvärr frivilligt.
Europaarbetet med förslaget om regelförenkling

Kommissionens arbete har fortskridit med stöd
av Europeiska rådet och till högljudda protes-

ter från svensk och europeisk fackföreningsrörelse. Kommissionen aviserade i oktober 2013, i
sitt meddelande om Refit-programmet, att man
ämnar slå ihop lagstiftningarna om information till och samråd med arbetstagarna, att man
inte kommer att presentera lagförslag om parternas avtal om bättre arbetsmiljö för frisörer
eller om cancerogena ämnen och belastningsskador. Kommissionen aviserar även en fortsatt
avreglering av transportmarknaden.
Europaarbetet med direktivet om genomförande av
utstationeringsdirektivet

Den 9 december antog en majoritet i ministerrådet en allmän inriktning om kommissionens
förslag till direktiv om genomförande av utstationeringsdirektivet. Europaparlamentet, rådet och
kommissionen väntas inleda trialogförhandlingar i början av 2014 för att hinna färdigt innan parlamentsvalet. Rådets position innehåller bland
annat ett obligatoriskt huvudentreprenörsansvar
i ett led i byggsektorn. LO har tillsammans med
TCO, Saco och EFS varit mycket aktiva i frågan
och kommer fortsätta att arbeta för att förbättra
resultatet under trialogförhandlingarna.
Stärka den nordiska modellen

Inom NFS (Nordens Fackliga Samorganisation)
har LO deltagit i arbetet med att föra ut kunskap
kring de nordiska kollektivavtalsmodellerna. Vi
har också fortsatt att prioritera det nordiska arbetet genom att delta och påverka politiken i
nordiska sammanhang. Vi har haft ett fortsatt
fokus på att lyfta fram gränshindersfrågorna.
SAMAK (Samarbetskommitté för (S)-partier och LOorganisationer i Norden)
Projekt Nordiska modellen

Under året har Nordiska modellen-projektet tagit fart och ett antal rapporter har producerats.
Tre grundrapporter som handlar om befolkningsförändringar, skatter och nordiska modellens grundpelare samt landrapporter från Norge och Finland har färdigställts. Projektet har
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med ledning av Fafo genomfört flera seminarier tillsammans med forskare och företrädare
för centralorganisationer och partier. Professor
Richard B Freeman presenterade sin rapport om
globalisering i Stockholm med möte i riksdagen
och öppet seminarium på ABF i Stockholm.
Efterdyningarna av Lavaldomen

LO och TCO skickade under åren 2010–2012
in synpunkter till ILOs Expertkommitté gällande Sveriges åtaganden i ILO och då särskilt
konventionerna nr 87 och 98 med anledning
av Lavaldomen. Expertkommitténs utlåtande
kom i mars 2013 och var mycket tydligt: Sverige
bryter mot dessa konventioner och måste genomföra åtgärder och förändringar som innebär
att de aktuella konventionerna efterföljs på alla
punkter. Regeringens svar till ILO blev att man
har för avsikt att kalla de sociala parterna till
samråd (ett första möte skedde i februari 2014).

mål är facklig organisering, arbetares rättigheter i Kina samt internationell solidaritet.
Projektet riktar sig till flera målgrupper som
ska samverka. Projektet ska dels stärka kapaciteten hos Labour NGOs att utföra kollektiva förhandlingar för att de i sin tur ska kunna utbilda
och stödja kinesiska arbetare i att kräva sina
fackliga rättigheter på arbetsplatserna. Dels har
projektet ett starkt internationellt fokus. Projektet ska utöva påverkansarbete för lagreformer genom de globala fackföreningarna och
internationella organ samt fungera som länk
mellan kinesiska arbetare och internationella
organisationer. När arbetares rättigheter kränks
ska projektet bidra genom att sätta press på internationella företag i Kina. Projektet ska även
öka kunskapen om kinesiska arbetares situation,
bland annat genom en kinesisk/engelsk hemsida och en internationell konferens 2014, för att
fackligt aktiva från Hongkong och andra länder
ska ta en aktivare roll i påtryckningar mot Kina.

ILO och strejkrätten

Vid 2013 års arbetskonferens kunde den så kal�lade applikationskommittén, ILOs fasta utskott
som årligen behandlar kränkningar av tillämpningen av ILOs normer, till skillnad från förra
arbetskonferensen 2012 genomföra sitt arbete
men med stora problem. År 2012 hade arbetsgivarnas veto mot att behandla fall av kränkningar av konvention nr 87 om föreningsfriheten
och strejkrätten helt blockerat kommitténs arbete. I år gick arbetsgivarna med på att behandla fall som gällde denna konvention, men fick
tyvärr i slutsatserna igenom en text om att de
inte godkände att strejkrätten är en del av konventionen. Konflikten mellan arbetsgivarna och
arbetstagarna lever alltså vidare. LO har uppmärksammat regeringen på att denna situation
underminerar ILOs övervakningsmaskineri.

Labour Law Development Program, LLDP

Projektet har fortsatt stöttat centralorganisationerna CUT Brasilien och CTC Colombia 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 som
planerat under 2013. Under året har projektet
analyserat möjligheterna att under 2014 starta
verksamhet i Kambodja och Guatemala.
Föreningen Labour Market Dialogue, FLMD

Efter att Svenskt Näringsliv lämnade samarbetet bestämde styrelsen för FLMD i början av
2013 att FLMD-samarbetet läggs ned, dock med
beredskap att inledas igen när förutsättningarna är mer gynnsamma.

Utvecklingsprojekt till stöd för kollektiva
förhandlingar

Kapacitetsbyggande i världen

LO har med stöd av Olof Palmes Internationella
Center och Sida ett projekt i Hong Kong vars

Internationella Fackliga Samorganisationen IFS
har gjort en studie över hur den fackliga organi-
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sationsgraden ser ut i världen och kommit fram
till att IFS organiserar sju procent av den globala
arbetskraften. Därtill kommer att åtta procent
av den globala arbetskraften är fackligt organiserad i organisationer som inte finns i IFS, utan i
WFTU, eller är helt fristående som till exempel
ACFTU. Den stora utmaningen är facklig organisering och det är de globala facken som har
denna uppgift men IFS måste samarbeta med
dem när det gäller utbildning och metoder för
facklig organisering. Detta blir en huvudfråga
på IFS nästa kongress i maj 2014. Även frågan
om hur IFS politik för jobbskapande ska se ut
under den kommande kongressperioden är avgörande för hur IFS ska bli starkare och därmed
få mer inflytande och påverkan på den globala
politiska arenan.
PANAF

LOs största samarbetsprojekt är det panafrikanska programmet, PANAF, vilket omfattar 14 länder i såväl engelsk- som franskspråkiga Afrika.
Verksamheten som årligen når över 80 000 fackliga medlemmar handlar om att stärka den fackliga kapaciteten via utbildning på gräsrotsnivå.
Innehållet i utbildningarna baseras på både nationellt och centralt producerade material om
facklig basutbildning, om hiv/aids, konfliktlösning samt demokrati och ledarskap. År 2013 anslöt sig CUT Brazil till samarbetet, vilket innebär att tre kontinenter för första gången har
knutits samman för att gemensamt bidra till
att stärka de fackliga organisationerna i Afrika.
Vietnam

Verksamheten som avser utvecklingssamarbete med LO, IF Metall och centralorganisationen
VGCL i syfte att öka den fackliga kapaciteten
inom den privata sektorn samt utveckla utbildningsstrukturen har genomförts som planerat
under 2013. I fortsatt samarbete med IF Metall
har två grupper av regionalt och lokalt förtroendevalda inom industrisektorn utbildats i tre
steg.

PERC (Pan-European Regional Council)

Kansliet har fortsatt sitt arbete med kapacitetsbygge främst i östra Europa och Balkan genom
seminarier, workshops och utbildningar för olika målgrupper i olika regioner. PERC inledde
också förberedelsearbetet inför IFS kongress. I
övrigt genomförde de olika arbetsgrupperna
och kommittéerna sin planerade verksamhet.
BASTUN (Baltic Sea Trade Union Network)

Vårens möte genomfördes i Sankt Petersburg
och den tematiska delen handlade om hur Ryssland kan utveckla ekonomin och den sociala
dialogen i framtiden.
Enheten har genom Socialdemokraternas
EU-grupp kontinuerligt varit med och lämnat
synpunkter på den valplattform som Socialdemokraterna tog fram under hösten 2013. Ett
arbete med LOs europapolitiska prioriteringar
under perioden 2014–2019 har påbörjats med
förhoppningen att presentera detta inför valet
till Europaparlamentet.
Europadagen

Europadagen i maj uppmärksammades som
vanligt med en serie seminarier på Europahuset
i Stockholm. LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson medverkade som kommentator vid ett
seminarium under temat ”Europeiska unionens
vägval 2013 – ett EU i två hastigheter? Vilken
roll ska Sverige ha?”.
Europadagen arrangeras i Sverige av Europeiska kommissionen och Europaparlamentets informationskontor i Sverige samt LO, TCO, Saco,
Svenskt Näringsliv, Regeringskansliet, Stockholms Handelskammare och Sveriges Kommuner och Landsting.
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Ekonomienheten
Redan 2010 påbörjades arbetet med att minska
riskerna för det förvaltade kapitalet. Framförallt har andelen fastigheter ökat i portföljen.
Trots en avvaktande hållning till ränte- och aktiemarknaden har avkastningen på dessa tillgångar överträffat målet på sex procent.
I utvecklingsprojektet Österåker-Täljö har
detaljplan Täljöviken beslutats vilket är första
steget i områdets exploatering.
En viktig faktor i LOs ekonomi är antalet
medlemmar i förbunden. Under 2013 har antalet medlemmar minskat men i en lägre takt
än tidigare.
Översyn av LOs organisation, verksamhet, styrning
och arbetssätt

LOs styrelse beslutade i februari 2013 om en
översyn av LOs organisation, verksamhet, styrning och arbetssätt. Inom ramen för uppdraget
har LOs uppdrag, vision, målbilder och långsiktiga strategier tydliggjorts i interna styrdokument och verksamhetsplaneringen. En översyn av formerna för att leda, styra och följa upp
verksamheten har gjorts och årscykeln för verksamhetsplanering och budget har tidigarelagts
så att en bättre samordning kan ske mellan
LO-kansliets planering och planeringen i LOdistrikten och förbunden. För styrelsens fem
prioriterade områden under kongressperioden
har långsiktiga och kortsiktiga mål formulerats
som kontinuerligt ska följas upp.
Styrelsens arbetsordning har reviderats med
hänsyn till Kongressens beslutade förändringar
av stadgarna. Vidare har styrelsens beredningsorganisation setts över i syfte att renodla och
tydliggöra syftet med styrelsens olika råd och
kommittéer. Inom LOs organisation har vissa
förändringar i uppgiftsfördelning mellan enheter gjorts. Det gäller till exempel personalfrågorna och ansvaret för LOs tryckeri som
överförts från Ekonomienheten respektive
Kommunikationsenheten. Den nybildade enheten har fått namnet Personal- och service-
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enheten. Arbetet med att se över LO-kansliets
arbetssätt och arbetsformer fortgår och ambitionen är att i högre utsträckning jobba projektinriktat med en projektstyrningsmodell
som stöd.

Kommunikationsenheten
Lokal och regional verksamhet

Den regionala verksamheten sker via 11 LO-distrikt i 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 stadgarna för regional och
lokal organisation skulle revideras. Under 2013
fattade LOs styrelse beslut om nya stadgar. De
nya stadgarna kommer att implementeras under
kongressperioden. I mars 2013 genomfördes en
verksamhetskonferens på Runö med cirka 100
deltagare från distrikten.
Almedalen

LO har för nionde året i rad deltagit med aktiviteter under Almedalsveckan på Hamnplan
5 i Visby. Jag vill jobba! var vårt tema 2013. 59
seminarier genomfördes med varierande innehåll som till exempel Alla kan göra något, Från
otrygg till trygg på arbetsmarknaden, Facklig
feminism – vad är det? Växer Sverige med Kina?
Efter sex år med ungdomsrabatt – vad har hänt
med jobben? Möjligheter till bra debatter gavs
med företrädare från våra motparter inom arbetsmarknaden samt med beslutsfattare i riksdag och regering.
LO Ung mobiliserade tio unga fackligt aktiva.
De besökte seminarier och deltog i debatter för
att påminna politiken om det unga fackliga perspektivet. Ett mål var också att hämta kunskap
inför framställningen av ungdomsmanifestet.

Det blev också startskottet för LOs ungdomsverksamhet inför valet.
Almedalen fortsätter dra ett stort antal besökare till en mängd intressanta seminarier. På
Hamnplan 5 var det i stor sett fullsatt hela tiden.
Vi avslutade vår vecka med Afternoon Tea på
temat ”Vad gör arbetare och tjänstemän på fritiden?” Ett välbesökt mingel som lockade minst
300 gäster.
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.
Rådet tillsatte under året en arbetsgrupp med
ansvariga handläggare på förbunden för erfarenhetsutbyte och för att utreda och ta fram
förslag till Tvärfackliga rådet.
I LOs årliga mätning av organisationsgraden efter första kvartalet hade organisationsgraden ökat med 0,2 procent. Det är den första
uppgången på närmare 20 år. Under 2013 hade
Kommunal och Handels en positiv medlemsutveckling. Totalt tappade förbunden 17 292 aktiva medlemmar framför allt inom industrin.
Trots detta värvade LO förbunden gemensamt
cirka 125 000 nya medlemmar under 2013. LO
och flera förbund riktar nu även mer av sitt arbete mot att mer aktivt minska utträdena.
Ungdomsverksamhet

LO CUK (centrala ungdomskommittén), som
består av en representant från varje medlemsförbund, har haft åtta möten under 2013, varav
en heldags-, och en tvådagarsöverläggning. Under
2013 har CUK anammat delvis nya arbetssätt och
skapat tillfälliga arbetsgrupper som haft i uppgift
att bereda beslut och driva planeringen framåt.
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LO Ung-utbildningarna Om facket, Om samhället, Om främlingsfientlighet, Om global
rättvisa, Om försäkringar och Skolinformatörsutbildning har genomförts vid totalt 98 tillfällen i LO-distrikten, med totalt 1 539 deltagare.
Ungdomsansvarigutbildningen hade 51 deltagare och genomfördes i två steg under hösten,
en del regionalt och en del centralt. En central
handledarutbildning för grundutbildningarna
genomfördes med 23 deltagare. Handledarutbildningar för tema- och funktionsutbildningarna genomfördes med 13 respektive 11 deltagare.
Andra omgången av Bommersviksakademien,
facklig/politisk utbildning för unga ledare, hade
totalt 100 deltagare och avslutades under våren
2013. Under hösten påbörjades ytterligare en
omgång med 100 nya deltagare. Även Olof Palmes akademi för internationell förståelse och
gemensam säkerhet genomfördes under våren
2013 med totalt 30 deltagare. Olof Palmes akademi avslutades med en studieresa till Genève.
LO-distrikten genomförde under året Facket
på sommar- och vinterjobbet med goda resultat. 10 118 arbetsplatser besöktes under Facket
på sommarjobbet och utöver uppsökerierna
medverkade distrikten också vid flertalet festivaler och andra publika evenemang där unga
samlas. Fem festivaler valdes ut och förstärktes
med bland annat ett videobås för inspelning av
besökarnas egna berättelser. Under Facket på
sommarjobbet 2013 träffade vi över 20 000 unga
sommarjobbare runt om i landet.
Under SSUs kongress den 8–12 augusti hade
LO Ung en monter där vi bjöd kongressombud
och besökare på gnuggtatueringar, godis och
diskussioner om bland annat fackliga ungdomsfrågor med politisk bäring. LO Ung höll också
ett välbesökt lunchseminarium utifrån boken
”Skitliv”, där ungdomsansvarig från Seko och
LOs ungdomssekreterare medverkade.
LO Ung ordnade tillsammans med SSU en
helgkonferens på Bommersvik i oktober där
SSUs fackliga ledare i distrikten och representanter från LO CUK samlades. Konferen-
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sen genomfördes i direkt anslutning till en av
årets två träffar med Ungdomshandläggarna i
LO-distrikten. Tillsammans fick de regionvis
prata om facklig/politiska ungdomsaktiviteter
och utvecklat samarbete.
Under Almedalsveckan på Gotland samlades
tio unga, förbundsaktiva, som utifrån överenskomna frågeställningar och gemensam planering ställde så många av de närvarande makthavarna som möjligt mot väggen. Under veckan
spelade de också in pod-radio och dokumenterade seminarier/intervjuer med hjälp av anteckningar och filminspelningar.
Ungdomsforum 2013 genomfördes i november med temat ”Att göra skillnad”. Där deltog
fler än 260 unga fackligt aktiva i olika seminarier, grupparbeten och föreläsningar. Pris för
”Årets fackliga hjältedåd” delades ut under ungdomsforumet – som gick till transportklubben
på Logent AB i Norrköping.
Under 2013 har LOs ungdomssekreterare
också arbetat med ungdomsfrågor internationellt. Dels genom att delta i EFS och PERCs
ungdomskommittéer, dels genom att vara delaktig i utvecklandet av det nordiska nätverket
Nordvision.
Alla kan göra något 2013

Det långsiktiga förbundsgemensamma arbetet
för att motverka främlingsfientlighet, rasism
och odemokratiska krafter fortsatte under 2013.
Cirka 5 000 förtroendevalda genomgick endagsutbildningen ”Alla kan göra något”. För utbildningen finns nu 180 handledare utbildade.
För att skapa intresse för att motverka rasism
och diskriminering producerades en film till
LOs hemsida ”Nadja och LO-hjälten”. Dessutom togs material fram som visar vad du som
skyddsombud, klubbordförande och valberedare kan göra.
I samtliga LO-distrikt genomfördes presentationer i gymnasieskolan i samarbete med EXPO.
Presentationerna syftar till att informera och
skapa diskussioner om tolerans och att mot-

verka rasism. 2013 deltog 5 000 elever och 900
lärare.
LO-distrikten genomförde också tillsammans med EXPO seminarier för förtroendevalda på 20 orter.
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. Cirka 30 föreställningar
genomfördes 2013.
Ett gemensamt arbete inom hela arbetarrörelsen för att motverka rasism påbörjades i 15
kommuner.

–– Arbetsmiljö, Arbetslivet och Entreprenörskap
samt tre stycken rollspel
–– Loppet, Anställa eller anställas
–– Beslutsfattarna.
Materialen har 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.
LO och några av LO-förbunden deltar i styrgruppen för projektet.

Facket i skolan

Det facklig-politiska arbetet/Valprojektet

Arbetet med att organisera skolinformationsarbetet har fortsatt under 2013. LO har i uppgift
att kontakta och erbjuda de högskoleförberedande gymnasieprogrammen, Komvux, SFI och
folkhögskolor klassrumspresentationer om arbetslivet. 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. LOs skolinformationsverksamhet är kostnadsfri för skolan.
Under 2013 genomfördes två centrala skolorganisatörsutbildningar, en grund- och en fortsättningsutbildning. Syftet med utbildningarna
var att ge skolorganisatörer god kunskap och bra
verktyg för att lyckas med sitt uppdrag.
Under 2013 genomfördes totalt 1 237 klassrumspresentationer runt om i landet på gymnasieskolans högskoleförberedande program,
Komvux, SFI och folkhögskolor. Varje kvartal
sammanställs de genomförda klassrumspresentationerna och ett avstämningsmöte hålls med
distriktens skolorganisatörer.

2013 års facklig-politiska arbete inriktades helt
på att lägga grunden inför valarbetet. LO bestämde sig, tillsammans med förbunden, för att
driva en ordentlig facklig valrörelse där samtalet
med medlemmarna är i fokus. Mellan 22 april
och 30 november genomfördes samtalskampanjen Mitt Sverige, som syftade till att få igång
politiska samtal och få fram vilka frågor som
LO-medlemmarna tycker är viktigast att driva
politiskt. 22 617 samtal genomfördes med fokus
på fler jobb, ett bättre arbetsliv och en välfärd
värd namnet. Arbetet med Mitt Sverige var en
del av underlaget när LO under hösten började
arbeta fram en politisk plattform inför valet.
Redan i mars tillsattes en strategisk valledning,
under ledning av Tobias Baudin, och i april utsågs Elisabeth Brandt Ygeman till valledare.
Valprojektet är indelat i fem delprojekt, Kampanj och opinion, Sociala medier, Organisation
och ringaktivitet, Policy och press samt Strategisk turné och utåtriktade arrangemang. Samtliga projekt drog i gång under hösten och kommer pågå fram till valet i september 2014.

Arena skolinformation

Facket Direkt

LO och LO-förbundens arbete med Arena Skolinformation har fortsatt under 2013 i syfte att
producera undervisningsmaterial till gymnasieskolan. I dag finns tre material:

Under året har cirka 12 000 ärenden hanterats.
Under sommaren förstärktes verksamheten
med tre personer under kampanjen Facket på
sommarjobbet. Sommarpersonalen genomgick
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en veckoutbildning. Hjälptelefonen hanterade
cirka 2 000 ärenden under sommaren och det
vanligaste ärendet gällde lön.
Fler kvinnor än män ställde frågor och de
flesta var yngre än 24 år.
Den vanligaste förbundstillhörigheten var
Handels, följt av Hotell- och restaurangfacket
och därefter Kommunal. Vanligaste LO-distrikten i sommarens statistik var Stockholms
län, Västsverige och Skåne.
Under Facket försäkrars höstkampanj bemannades Facket Direkt med två personer som
behandlade cirka 500 ärenden.
Ett utvecklingsarbete har påbörjats gällande
en helt ny webbplattform för verksamheten.
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 har en satsning gjorts på att öka
kunskapen om kollektivavtalet och betydelsen
av att ha kollektivavtal för att ha de avtalade
försäkringsskydden och avtalspensionen.
Under våren genomfördes en stor kampanj
för att öka kunskapen om detta. Kampanjen
fick stort genomslag i våra mätningar och bidrog till en ökad medvetenhet bland de försäkrade. Under senhösten påbörjades även arbetet
med att förbereda informationen om den nya
försäkringen Föräldrapenningtillägg, FPT, som
förhandlades fram under vårens avtalsrörelse.
MittSverige

Under året 2013 genomfördes 22 617 samtal i enlighet med LO Sveriges valsatsning MittSverige.
Samtalen har genomförts på arbetsplatser, via
telefon och på fackliga utbildningar. Frågorna
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bestod av åtta påståenden där respondenten fick
svara utifrån instämmer helt, instämmer delvis,
instämmer inte alls samt alternativet vet ej. Svaren och metoden användes för att stärka bilden
av LO-medlemmarnas inställning i viktiga samhällspolitiska frågor genom PR samt som viktig
bas i framtagandet av LOs politiska plattform
inför valen 2014.
Nya LO.se

Före sommaren lanserades LOs nya hemsida.
Den nya sajten utgår från tre kommunikativa
styrkor: medlemmarnas yrkesvardag, experterna på LO-kansliet samt deras rapporter.
Nya LO.se gör det enklare för besökaren att
hitta det den söker och lättare att dela det den
hittar. Nytt innehåll:
–– I LO Fakta finner besökaren rapporter, remisser, diagram och faktablad.
–– Via LO Play kan besökaren följa LOs seminarier och presskonferenser i direktsändning
och ställa frågor till de medverkande.
–– Bloggarna lyfter kontinuerligt upp LOs expertperspektiv på aktuella frågor.
–– Responsiv design gör att sajten anpassar sig
efter den skärmstorlek som besökaren har.
Innehållet är detsamma oavsett telefon, läsplatta eller fullbreddsskärm.
Vita Jobb, social offentlig upphandling

Enligt beslut vid LO-kongressen 2012 gavs LO
ansvar för samordningen kring projektet Vita
Jobb. Vita Jobb är till stora delar ett politiskt
verktyg där politiker och offentliga förvaltningar erbjuds en metod som ger maximalt goda förutsättningar att ta social hänsyn utifrån EUs
regelverk och domstolsutslag i samband med
offentlig upphandling. Modellen tillämpas än
så länge enbart på upphandlingar där uppdraget normalt sett utförs av arbetare inom områden för tillämpbart kollektivavtal inom LOförbunden.
I april 2013 fattade LOs styrelse beslut om formerna för och verksamheten inom Vita Jobb.

Sedan dess har arbetet i mångt och mycket
handlat om att informera framför allt kommunala politiker och tjänstemän, förbundsavdelningar och regionala/lokala LO-företrädare
om målsättningarna och idéerna med projektet.
Under hösten 2013 har arbetet koncentrerats till
att utveckla de organisatoriska förutsättningarna, bland annat genom att bilda en central
förbundsgrupp, utse ansvariga på regional och
lokal nivå samt utveckla utbildningar för aktiva
inom Vita Jobb. Dessutom har det skapats en
informationssida om Vita Jobb på LO.se.
Facklig utbildning
LOs Kunskapssystem

Under 2013 har trycket på vissa 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. Vi har även detta verksamhetsår tyvärr fortfarande svårare att genomföra Insikter
regionalt i externatform.
Under året utbildades 2 955 personer, 1 862
män och 1 093 kvinnor, inom LOs kunskapssystem.
En del av kunskapssystemet består av arbetsmiljökurser och vi kan konstatera att även inom
detta område har intresset ökat.
Utbildade inom området blev totalt 1 868 personer, 582 kvinnor och 1 063 män.
Det genomfördes 89 internat och 55 externat.
Av dessa kurser var 49 internat och 41 externatkurser inom arbetsmiljö.
Totalt ställdes 43 internat och 38 externat in,
varav 13 internat och 13 externat på Arbetsmiljöområdet.
Stipendiefonden

Trycket på tvärfacklig grundutbildning har ökat
bland annat på grund av våra centrala studiekonferenser som genomförts under ett antal år.
Vilket 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: Sebastian Wessman, IF Metall; Tobias Thor,
Elektrikerna; Joakim Borg, Transport; Fredrik
Svensson, GS; Robert Bratt, IF Metall samt Reine Boström, LO. Kurskostnaden finansierades
av LO i Sverige.
ETUI, Europafackets utbildningar

Under 2013 sände LO in 19 ansökningar från
LO och LO-förbunden till ETUIs olika utbildningar. Dessa gällde olika utbildningar i språk,
men även riktade utbildningar som nanoteknikens påverkan på arbetsmiljön och utbildningar
riktade till unga fackliga aktivister.
Facklig introduktion

Under 2013 har tvärfacklig introduktion haft
något fler deltagare än tidigare år. Drygt 400
deltagare har registrerats på facklig introduktion vid knappt 40 tillfällen. Flera LO-distrikt
har i samarbete med ABF fortsatt att erbjuda
introduktioner regelbundet. Materialet Facklig
introduktion – Du, facket och kollektivavtalet
har delats ut till studieorganisationen i drygt
2 000 exemplar.
Fackliga nätutbildningar

LOs nätutbildningar fortsätter att locka deltagare även om cirka 16 000 unika besökare under
2013 är en minskning jämfört med 2012. Under året har vi färdigställt och lanserat nätutbildningen Skolorganisatören som främst vänder sig till LO-distriktens skolorganisatörer. Vi
har också uppdaterat nätutbildningen Hjälp till
nytt jobb – ett stöd för omställning samt startat
arbetet med att ta fram en lärfilm om a-kassan.
Studiekonferens 2013

I augusti organiserade LO tillsammans med förbunden en studiekonferens i syfte att göra ett
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avstamp för mer tvärfackliga studier. Cirka 230
deltagare från studieorganisationen runt om i
landet diskuterade problem och möjligheter för
fackliga studier utifrån tanken att fler medlemmar och förtroendevalda behöver utbildning i
framtiden. Förutom själva konferensen gjordes både för- och efterarbete. Inför konferensen togs ett visionsdokument fram och diskuterades på studieträffar i LO-distrikten. Efter
konferensen arrangerades på nytt studieträffar
då man diskuterade studiekonferensens överenskommelse och gemensamma riktlinjer för
tvärfackliga studier.
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Årsredovisning för LO
och LO-koncernen
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Förvaltningsberättelse 2013

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 1 469 672 medlemmar vid räkenskapsårets
utgång (1 486 964) 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 flertalet av landets kommuner
med lokala LO Fack som i sin tur är egna juridiska personer.

Ordförande

Kanslichef

Ledningskansliet

Internationella
enheten

Ekonomisk politik
och arbetsmarknad

Arbetslivsenheten

LOs kansli var 31 december 2013 indelad i följande enheter.
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Kommunikationsenheten

IT- och service
enheten

Ekonomi- och
personalenheten

Information om verksamheten
Den grundläggande fackliga uppgiften är att
tillförsäkra arbetstagarna bästa möjliga löneoch anställningsvillkor. Detta sker framförallt
genom att samordna de krav förbunden ställer
på sina arbetsgivarmotparter men också genom
samordning av de krav som ställs i syfte att påverka samhällsdebatten och politiken.
I LOs uppgift ligger också att direkt reglera
vissa frågor på arbetsmarknaden genom organisationsplanen och i kollektivavtal. Dessutom
verka för en övergripande samhällsutveckling.
LOs styrelse har i juni 2013 beslutat att sammanfatta LOs prioriteringar under den kommande kongressperioden i fem områden:
Arbete
LO ska visa vägen till full sysselsättning
Rättvisa
LO ska bekämpa orättvisa skillnader på grund av klass och kön
Kollektivavtal LO ska utveckla den svenska kollektivavtalsmodellen
Starka
LO ska bidra till att öka antalet
medlemmar i LO-förbunden
Medlemsnära LO ska märkas i medlemmarnas
vardag

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 förbundsmedlemmar men kompenserades till viss del av den
förändrade medlemsavgiften.
Den finansiella verksamheten har inriktats
på lägre risk och högre direktavkastning. LO
har därför utökat fastighetsbeståndet med fastigheter i centrala Stockholm. Den finansiella
oron inom Euro-området verkar inte ha påverkat aktiemarknaden negativt under verksamhetsåret och några större förändringar av allokeringen mellan räntor och aktier har inte

gjorts. Avkastningen på aktier och räntor har
under året uppgått till 13,7 procent.

Moderföreningens resultat och ställning
Medlemsavgifterna uppgick till 250,4 mkr
(240,9 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 240,3 mkr (231,9 mkr). Övriga intäkter bestod i huvudsak av anslag från
statliga myndigheter och andra organisationer bland annat AFA Försäkring. Kostnaden
för verksamheten uppgick till 543,8 mkr (554,3
mkr). I detta ingår att lämna bidrag till närstående organisationer. Under räkenskapsåret har
totalt 33,7 mkr (31,0 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 verksamheten. LOs resultat för den fackliga verksamheten uppgick till – 53,1 mkr (– 81,5
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 2008–2013 har cirka 76 mkr utnyttjats.
Kvarvarande 4 mkr kommer att utnyttjas under 2014. Årets resultat blev 0 mkr (– 40,3 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
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LOs utveckling av eget kapital 2013–2009 (moderföreningen)
Tkr

2013

2012

2011

2010

2009

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

115 942
40 653
– 24

164 309
32 542
– 40 252

– 63 199
40 124
219 926

3 150
30 493
– 56 718

– 151 014
44 849
139 807

1 349 652

1 349 680

1 389 932

1 170 006

1 226 723

Summa eget kapital

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

Värdesäkrat kapital enligt konsumentprisindex
Mkr

2013

2012

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

2 657
1 450

2 536
1 450

fanns i räkenskaperna vid utgången av 1999
och värdesäkras genom att, genomsnittligt
över kongressperioden, det ska finnas tillgångar
vars marknadsvärde minst är lika stort som det
bundna egna kapitalet ökat med konsumentprisindex från basår 2000.
Som framgår av tabellen uppgick LOs egna
kapital vid räkenskapsårets utgång till
1 350 mkr (1 350 mkr). Det egna kapitalet 31
december 1999 uppräknat med konsumentprisindex uppgår till 1 450 mkr att jämföras med
marknadsvärdet av LOs tillgångar över en fyraårsperiod 2 657 mkr vilket innebär att kongressens beslut är uppfyllt. Nedanstående tabell
visar eget kapital uppräknat med konsumentprisindex från år 2000 i jämförelse med genomsnittligt värde på LO koncernens tillgångar.
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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 2012 förlorade medlemsförbunden cirka 10 000 av sina aktiva medlemmar. För år 2013 var motsvarande minskning
cirka 19 000 medlemmar.

Resultat och ställning

Koncernen

Finansförvaltningen

Landsorganisationen är moderföretag till följande företag 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 %), LO-Tidningen AB (100 %), LO-TCO
Rättsskydd AB (90 %), AB Bantorget (100 %), Riva
del Sole (68 %), Täljö Utvecklings nr 1 AB (100 %),
KungsLagern Holding AB (51 %) med helägda
dotterföretaget Lagern 11 AB samt LO Media AB
(100 %) med de helägda dotterföretagen Spaden
Fastighets AB och LO Service Center AB.

Koncernens finansiella tillgångar utgörs i huvudsak av andelar i värdepappersfonder. Marknadsvärdet uppgick den 31 december 2013 till
1 442 mkr att jämföras med 1 402 mkr vid årets
ingång. Fondandelarna är fördelade mellan
svenska aktier 280 mkr, utländska aktier 517
mkr, korta räntor 186 mkr, långa räntor 359 mkr,
en räntebaserad hedgefond om 100 mkr. Under
året erhöll koncernen utdelningar från dessa
fonder med 18,4 mkr (57,9 mkr) vilket motsvarar en direktavkastning om 1,3 procent (4,1 %)
beräknat på marknadsvärde.
Under året har koncernen haft realisations-

Koncernen har under året omsatt 871,2 mkr
(838,4 mkr) och redovisar ett resultat före bokslutdispositioner och skatt med 30,8 mkr (27,1
mkr). Resultatet från finansiella investeringar
uppgick till 27,5 mkr (67,8 mkr). Årets resultat
uppgår till – 4,7 mkr (– 6,5 mkr).

LO-koncernens resultat 2013–2009
Tkr

2013

2012

2011

2010

2009

– 53 289
56 172
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

– 39 771
34 631
4 376
– 850
– 9 777
397 895
0

30 793

27 069

279 160

24 626

386 504

Skatter
Minoritetens andel av årets resultat

– 16 347
– 19 134

– 15 517
– 18 020

– 30 566
– 11 890

– 22 792
– 6 044

– 23 348
– 11 737

Årets resultat

– 4 688

– 6 468

236 704

– 4 210

351 419

Facklig verksamhet
Fastighetsförvaltning
Hotell och konferensverksamhet
Juridisk verksamhet
Övrig verksamhet
Finansnetto*
Upplösning av omstruktureringsreserv
Resultat efter finansiella poster

* Tidigare års nedskrivningar av kortfristiga placeringar har under år 2009 återförts med 204,6 mkr. I finansförvaltningen 2011 ingår
realisationsvinst med 208, 4 mkr avseende försäljning av aktier i Fastighets AB Barnhuset 20 och Fastighets AB Barnhuset 25.
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Koncernens placeringar 2013 (mkr)

Koncernens placeringar 2012 (mkr)

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 2013 och 2012.

vinster vid försäljningar av andelar i värdepappersfonder med 6,7 mkr (9,2). Koncernens ränteintäkt uppgick till 4,3 mkr (4,8 mkr)
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 FN:s allmänna förklaringar om
de mänskliga rättigheterna samt FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter
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(1966) samt FN:s konvention om ekonomiska,
sociala och kulturella rättigheter (1966).
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 två hotellfastigheter i Italien samt en
mindre kontorsfastighet i Bryssel. LO är också
delägare i två markområden i Stockholms omnejd med syfte att exploatera dessa till planlagd
kvartersmark.
Koncernens hyresintäkter uppgick till 155,0
mkr (141,6) och resultatet av fastighetsförvaltningen 56,2 mkr (44,8).

Dotterföretagen
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.

LO koncernens fastighetsinnehav
Fastighet

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

Ort/land

Typ

Kvadratmeter

Bokfört
värde

Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Glumslöv
Stockholm
Stockholm
Norrköping
Ludvika
Stockholm

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

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

55 879
27 235
1 665
1 365
60 805
76 357
112 297
29 817
1294
870 817

Bryssel
Italien

kontor
hotell
82 394

6 429
78 784
1 322 744

Avenue de Tervueren,
Riva del Sole och La Serra
SUMMA KONCERNEN

Fastigheten har en total uthyrbar yta om 20 357
kvm. Vakansgraden i fastigheten är 2,5 procent
(0) vid räkenskapsårets utgång. Hyresintäkterna
uppgick till 68,1 mkr (57,5 mkr) och årets resultat till 28,5 mkr (26,5 mkr).
Bolaget har ett helägt dotterföretag, Klockan
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 6,8 mkr (6,1 mkr) och årets resultat
blev 0,4 mkr (0,5 mkr).

Brunnsvik Förvaltning AB

Bolaget äger fastigheterna Brunnsvik 1:68, och
3:27. Fastigheterna saknar sedan halvårsskiftet
hyresgäst. Bolagets omsättning uppgick till 1,3
mkr (2,5 mkr) och årets resultat till 0 (– 7,1 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 1,0 mkr
(1,0 mkr) och årets resultat blev – 0,9 mkr (– 0,5
mkr).
LO Tidningen AB

Örenäs Slott Hotell och Konferens AB

Bolaget bedriver hotell- och konferensverksamhet i fastigheten Örenäs Slott. Bolagets omsättning uppgick till 53,4 mkr (48,2 mkr) och årets
resultat uppgick till – 0,8 mkr (0,7 mkr).

Tidningen riktar sig till förtroendevalda i den
fackliga rörelsen och utkom under året med 39
nummer med en genomsnittlig upplaga med
cirka 52 400 exemplar. Tidningen ges ut under
namnet Arbetet. Bolagets omsättning uppgick
till 31,3 mkr (32,4 mkr) och årets resultat till
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– 0,1 mkr (1,2 mkr). Av bolaget totala intäkter
avser 96,8 procent (93,5 %) 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 60,5
mkr (63,6 mkr). Årets resultat uppgick till – 0,3
(– 0,3 mkr). Av bolagets nettoomsättning avser
1,5 procent LO (1,0 %).
Bantorget AB

Bolaget bedriver förvaltning av räntebärande
värdepapper. Bolagets omsättning uppgick till
0 mkr (0 mkr) och årets resultat blev 0,4 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 två semesteranläggningar i Italien med
syfte att erbjuda arbetare och tjänstemän ett
semesteralternativ. Bolagets omsättning uppgick till 99,3 mkr (97,8 mkr) och årets resultat
blev 0,9 mkr (2,6 mkr).
Täljö Utvecklings AB nr 1

Bolaget syftar till att äga och förvalta andelar
i bolag som bedriver markutveckling. Bolaget äger 40 procent av andelarna i Täljöhalvöns Fastigheter Handelsbolag och 40 procent
av aktierna i Byggkultur Sverige 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
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uthyrbar yta om 20 017 kvm varav 2 337 kvm
utgörs av garage. Hyresintäkterna uppgick till
63,4 mkr (61,2) och årets resultat 10,6 mkr (12,3).
Vakansgraden i fastigheterna är 10,1 procent (0)
vid räkenskapsårets utgång.
LO Mediakoncernen

Koncernen bedriver i huvudsak finans- och
fastighetsrörelse. Finansförvaltningen bedrivs
genom ägande av andelar i aktie- och räntefonder. Fastighetsrörelsen bedrivs i dotterföretaget
Spaden Fastighets AB.
Utöver finans- och fastighetsrörelse tillhandahåller koncernen genom dotterföretaget LO
Service Center AB administrativa tjänster till
företag och organisationer inom folkrörelsen.
LO köper ett flertal tjänster av bolaget bland
annat inom telefoni, lönehantering och reskontrahantering med mera. Bolaget har sitt säte i
Valdemarsviks kommun.
Koncernens nettoomsättning uppgick till
24,8 (24,8 mkr) och årets resultat till 14,8 mkr
(18,1 mkr).

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

2013-01-01–
2013-12-31

2012-01-01–
2012-12-31

250 427
621 414
– 687
871 154

240 886
596 053
1 432
838 371

– 29 718
– 3 149
– 512 421
– 275 947

– 28 952
– 3 136
– 518 611
– 269 486

– 51 352
– 872 587

– 58 874
– 879 059

4 700

0

2

3 267

– 40 688

8
9

21 136
27 181
– 20 791
27 526

18 371
69 090
– 19 704
67 757

30 793

27 069

– 16 347
– 19 134
– 4 688

– 15 517
– 18 020
– 6 468

2

5, 6
3, 4
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
Minoritetens andel i årets resultat
Årets resultat

11
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LO koncernens balansräkning (tkr)
2013-12-31

2012-12-31

12
13
14

1 322 744
66 018
71 118
1 459 880

1 342 596
64 880
10 710
1 418 186

17
18
19

37 223
389 718
98 032
524 973
1 984 853

36 663
333 304
41 774
411 741
1 829 927

1 734
482
23 731
25 947

1 517
553
24 121
26 191

21 461
39 328
7 427
37 180
105 396

34 210
31 963
11 529
56 344
134 046

1 169 209

1 291 513

275 110
1 575 662
3 560 515

204 524
1 656 274
3 486 201

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

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

20

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

21

Kortfristiga placeringar

22

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
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LO koncernens balansräkning (tkr)
2013-12-31

2012-12-31

1 376 866

1 408 278

949 956
40 653
– 4 688
2 362 787

929 845
32 542
– 6 468
2 364 197

257 985

211 260

66 731
38 065
5 108
109 904

63 130
40 811
10 260
114 201

625 737
9 000
634 737

581 772
14 183
595 955

7 250
270
96 971
5 475
3 740
14 748
66 648
195 102

4 121
381
108 834
2 705
1 992
16 851
65 704
200 588

3 560 515

3 486 201

686 265
104 924

627 392
210 257

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

23

24

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

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder

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

26
29
27, 28

30, 31

17
32

Summa eget kapital och skulder

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

33
34
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LO/koncernen kassaflödesanalys (tkr)
2013-01-01–
2013-12-31

2012-01-01–
2012-12-31

892 035
– 816 092

1 086 044
– 838 006

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

248 038
4 335
74 074
– 19 704
– 27 014
279 729

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

– 88 486
241
– 155 537
21 810
0
– 19 033
– 39 109
4 328
0
0
39 995
– 235 791

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

38 782
0
0
0
– 19 992
0
18 790

577 410
– 29 772
– 707 370
0
– 11 114
104 700
– 66 146

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

70 586
204 524
275 110

– 22 208
226 732
204 524

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Inbetalningar
Utbetalningar
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före betalda räntor och inkomstskatter
Erhållen ränta
Erhållna utdelningar
Erlagd ränta
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Sålda materiella anläggningstillgångar
Investeringar i dotterföretag
Sålda andelar i dotterföretag
Investeringar i intresseandel
Långfristiga fordringar tillkommande
Ökning/minskning av långfristiga finansiella placeringar
Långfristiga fordringar amorterat
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar
Avyttring/amorteringar av övriga finansiella anläggningstillgångar
Ökning/minskning av kortfristiga finansiella placeringar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
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LO/moderföretagets resultaträkning (tkr)

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

35

2013-01-01–
2013-12-31

2012-01-01–
2012-12-31

250 427
216 613
23 684
490 724

240 886
204 958
26 910
472 754

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

5,6
3,4

– 33 674
– 363 199
– 141 762
– 5 213

– 31 019
– 381 751
– 135 375
– 6 152

Summa fackliga verksamhetens kostnader

35

– 543 848

– 554 297

– 53 124

– 81 543

4 700

0

5,6
3,4

11 548
355
– 9 502
– 1 999
– 2 995
– 2 593

9 243
901
– 10 435
– 2 015
– 3 550
– 5 856

7

23 361

13 058

8

14 887
525
– 6 236
– 44
32 493

– 1 101
346
21 859
– 25
34 137

– 18 524

– 53 262

32 430
– 13 930
– 24

32 529
– 19 519
– 40 252

Fackliga verksamhetens resultat
Upplösning strukturfond
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

9

Resultat efter finansiella poster
Dispositioner
Skatt
Årets resultat

10
11
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LO/moderföretagets balansräkning (tkr)
2013-12-31

2012-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier
Pågående nyanläggningar

12
13
14

92 573
11 849
2 349
106 771

96 884
9 192
1 880
107 956

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

15
16
17
18
19

778 917
28 500
8 357
281 704
97 862
1 195 340
1 302 111

823 829
28 500
8 357
225 290
41 619
1 127 595
1 235 551

4 222
4 277
33 309
2 235
29 821
73 864

12 803
12 273
27 072
2 187
48 717
103 052

348 526

420 441

84 951
507 341
1 809 452

59 712
583 205
1 818 756

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

21

Kortfristiga placeringar

22

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
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LO/moderföretagets balansräkning (tkr)
2013-12-31

2012-12-31

1 193 081

1 193 081

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital

23

Ändamålsbestämda medel
Balanserat kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

24

40 653
115 942
– 24
1 349 652

32 542
164 309
– 40 252
1 349 680

Obeskattade reserver

25

158 686

169 686

26, 27

66 112
66 112

68 594
68 594

75 928
126 280
3 181
29 613
235 002

87 168
111 467
3 881
28 280
230 796

1 809 452

1 818 756

··
181 895

··
228 834

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

32

Summa eget kapital och skulder
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

33
34
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LO/moderföretagets kassaflödesanalys (tkr)

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Inbetalningar
Utbetalningar
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före betalda räntor och inkomstskatter
Erhållen ränta
Erhållna utdelningar
Erlagd ränta
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Sålda immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar
Avyttring/amorteringar av övriga finansiella anläggningstillgångar
Ökning/minskning av kortfristiga finansiella placeringar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Värdereglering kortfristiga placeringar
Likvida medel vid årets slut
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2013-01-01–
2013-12-31

2012-01-01–
2012-12-31

539 776
– 523 996

732 413
– 533 161

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

199 252
2 388
32 370
– 25
– 24 217
209 768

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

0
– 7 702
– 342 706
47 070
16 551
– 286 787

25 237
59 714

– 77 019
136 733

84 951

59 714

Noter (tilläggsupplysningar)
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Intäkter

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd. Tillämpade redovisnings- och
värderingsprinciper överensstämmer med föregående år. Principerna avser både koncernen
och moderbolaget ifall inget annat anges.

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

Koncernredovisning

I koncernredovisningen ingår bolag som LO direkt eller indirekt innehar mer än 50 procent av
aktie- eller andelskapitalet.
Koncernredovisningen är upprättad enligt
förvärvsmetoden, varvid LOs anskaffningsvärde för aktier och andelar i dotterföretag
elimineras mot dotterföretagens vid förvärvstidpunkten egna kapital inklusive andel i obeskattade reserver efter skatt. Eventuellt kvarstående belopp har efter marknadsvärdering av
dotterföretagens tillgångar och skulder fördelats på respektive tillgångs- eller skuldpost till
vilka de kunnat hänföras. De fördelade värdena
avskrivs enligt plan baserade på respektive tillgångs återstående ekonomiska livslängd.
LO tillämpar dagskursmetoden för omräkning av bokslut för utländska dotterbolag. Detta
innebär att de utländska dotterbolagens tillgångar och skulder omräknas till balansdagens kurs.
Samtliga poster i resultaträkningarna omräknas
till årets genomsnittskurs. Omräkningsdifferenser förs direkt till koncernens egna kapital.
I koncernens resultaträkning redovisas minoritetens andel i årets resultat. Minoritetens
andel i dotterbolagets kapital redovisas i separat
post i koncernens balansräkning.
Intresseföretagsredovisning

Som intresseföretag betraktas de företag som inte
är dotterföretag men där moderbolaget direkt eller indirekt innehar minst 20 procent av rösterna för samtliga andelar. Andelar i intresseföretag
redovisas enligt den så kallade anskaffningsvärdemetoden i både moderbolaget och koncernen.

Kostnader

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

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

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

Koncernen
10–50 år
3–10 år

LO
50 år
3–10 år
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Finansiella anläggningstillgångar

Eget kapital

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

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

Kortfristiga placeringar

Pensionsförpliktelser

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

LO har två pensionssystem, ett förmånsbestämt
och ett premiebestämt. Båda pensionssystemen
regleras i respektive gällande kollektivavtal. LO
är skyldig att löpande avsätta medel för det förmånsbaserade systemet till pensionsstiftelse.
Dessa redovisas i resultaträkningen som personalkostnad. Åtaganden som inte är avsatta i
pensionsstiftelse redovisas som en avsättning i
balansräkningen.
Övriga avsättningar och omstruktureringsreserv

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

Varulager

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

Leasingavtal

Samtliga leasingavtal redovisas som operationell leasing.

Pågående arbeten för annans räkning

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

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.
Utländsk valuta

Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.
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Kassaflödesanalys

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

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

Facklig verksamhet
Fastigheter
Konferens och rekreationsanläggningar
Juridisk verksamhet
Övrig verksamhet
Summa

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

2012
474 932
141 646
146 007
63 038
12 748
838 371

Verksamhetens resultat fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande:

Facklig verksamhet
Upplösning omstruktureringsreserv
Fastigheter
Konferens och rekreations anläggningar
Juridisk verksamhet
Övrig verksamhet
Summa

Koncernen
2013

2012

– 53 289
4 700
56 172
712
– 1 516
– 3 512
3 267

– 82 802
0
44 760
– 48
– 1 565
– 1 033
– 40 688
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Not 3 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2013
Löner och andra Sociala kostnader
ersättningar (varav pensionskostnader)
LO

77 868

Dotterbolag

87 086

Koncernen

164 954

Övriga personalkostnader LO
Upplösning av reserv för omstrukturering
Övriga personalkostnader dotterföretag

Summa personalkostnader LO
Summa personalkostnader koncernen

61 366
(29 883)
41 264
(12 564)
102 630
(42 447)

2012
Löner och andra Sociala kostnader
ersättningar (varav pensionskostnader)
74 099
85 464
159 563

59 416
(29 183)
42 030
(13 962)
101 446
(43 145)

2013
5 800
– 1 273
3 836

2012
4 736
– 861
4 602

8 363

8 477

143 761
275 947

137 390
269 486

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 2013 om 27,5 mkr (28,9) avser 44,3 mkr (35,3) pensionskostnader och – 16,8 mkr
(– 6,4) finansiella poster beroende på stiftelsens avkastning. Total avsättning till premiebestämd pension är 1,1 mkr (0,8)
Av LOs avsättningar till pensionsstiftelse avser 1 323 tkr (2 087 tkr) gruppen styrelse och ledning. För dotterbolagen
är avsättningar och andra pensionskostnader 1 069 tkr (1 685 tkr). Avsättning till premiebaserad pension för gruppen
styrelse och ledning har gjorts med 414 tkr (122).
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Löner och andra ersättningar fördelade per befattningshavare och land
2013
LO*

Övriga
anställda

Ledningen fram till kongressen i maj 2012
Wanja Lundby Wedin, ordförande
Ulla Lindqvist, vice ordförande
Per Bardh, vice ordförande/ avtalssekreterare
Ledningen efter kongressen i maj 2012
Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande
Tobias Baudin, förste vice ordförande
Ingela Edlund, andre vice ordförande
Torbjörn Johansson, avtalssekreterare

Dotterbolag Sverige
Dotterbolag utomlands:
Italien
Koncernen totalt
*

2012
LO*

Övriga
anställda

312
280
280

1 097
949
934
856
3 836

74 032

656
562
559
554
3 203
Varav
styrelse
212

57 390

190
402

23 017
151 303

Styrelse
och VD
2 885

Varav
styrelse
214

58 697

Styrelse
och VD
2 791

1 799
8 520

190
404

23 704
156 433

2 266
8 260

70 896

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.
Avgångsersättning till dotterbolagens verkställande
direktörer utgår för LO-TCO Rättsskydd AB med 24
månadslöner, för LO-Tidningen AB med 12 månadslöner,
reducerat med eventuella ersättningar vid nytt arbete,
samt Riva del Sole SpA med 24 månadslöner.
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Not 4 Medelantal anställda
2013
Antal anställda

Varav kvinnor

2012
Antal anställda

Moderbolaget

144

49 %

50 %

Dotterbolag
Sverige
Italien
Totalt i dotterbolag

137
109
246

60 %
51 %
56 %

43 %
49 %
46 %

Koncernen totalt

390

54 %

47 %

Varav kvinnor

Sjukfrånvaro
Företagets sjukfrånvaro 2013 enligt följande (samtliga värden i procent):
Koncernen
2013

2012

4,0
37,7

2,4
30

3,0
52,2

2,1
3,7

1,1
3,2

1,8
4,6

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
2013
1,2
1,1
2,0

2012
0,2
1,1
1,4

Kvinnor
2013
1,2
1,2
2,7

2012
0,0
1,2
1,6

LO
2013

Män
2013
*
1,6
4,1

2012
1,0
1,5
2,2

2012

Kvinnor
2013
*
2,2
7,6

2012
*
1,9
6,1

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
56
9

Kvinnor
8
3

LO
Män
15
3

Kvinnor
3
2

Not 5 Ersättning till revisorerna

Revisionsuppdrag
PwC
Övriga revisorer
Andra uppdrag än revisionsuppdraget
PwC övriga uppdrag
Summa

Koncernen
2013

2012

LO
2013

2012

2 841
129
2 970

2 526
123
2 649

1 448
129
1 577

1 348
123
1 471

2 115
5 085

2 452
5 101

2 015
3 592

2 262
3 733

Not 6 Operationella leasingavtal
Under året betalda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal uppgår i koncernen till 8 005 tkr (7 992 tkr) och i
LO till 1 733 tkr (1 485 tkr).
Nominella värdet av avtalade framtida leasingavgifter, avseende avtal (inkl lokalhyresavtal) där återstående löptid
överstiger ett år, fördelar sig enligt följande:

Förfaller till betalning 2014
Förfaller till betalning 2015
Förfaller till betalning 2016
Förfaller till betalning 2017 eller senare
Summa

Koncernen
7 960
7 839
6 253
2 158
24 210

LO
1 733
1 346
528
528
4 135

Not 7 Resultat från andelar i koncernföretag

Aktieutdelning
Resultatandel i handelsbolag
Summa

LO
2013

2012

9 513
13 848
23 361

0
13 058
13 058

Not 8 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

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

Koncernen
2013

2012

LO
2013

2012

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

16 200
810
– 1 094
1 146
– 665
1 974
18 371

6 514
4 880
0
2 050
723
720
14 887

1 800
810
0
1 146
– 665
– 4 192
– 1 101
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Not 9 Övriga ränteintäkter och resultatposter

Utdelningar
Räntor
Realisationsresultat vid försäljningar
Värdereglering
Summa

Koncernen
2013

2012

LO
2013

2012

18 349
2 252
6 661
– 81
27 181

57 874
3 608
9 247
– 1 639
69 090

449
715
– 7 400
0
– 6 236

17 512
853
3 494
0
21 859

LO
2013

2012

Not 10 Dispositioner
Skattemässiga dispositioner
Förändring av periodiseringsfond

11 000

– 5 800

Summa

11 000

– 5 800

Övriga dispositioner
Koncernbidrag
Summa

21 430
21 430

38 329
38 329

Total summa

32 430

32 529

Not 11 Skatt

Aktuell skatt
Aktuell skatt hänförlig till tidigare år

Koncernen
2013

2012

LO
2013

2012

– 18 349
– 63
– 18 412

– 22 991
1 689
– 21 302

– 13 935
5
– 13 930

– 20 493
974
– 19 519

Uppskjuten skatt
Avsättning till/upplösning från obeskattade
reserver
Summa inkomstskatt

2 065

5 785

0

0

– 16 347

– 15 517

– 13 930

– 19 519

Summa

– 16 347

– 15 517

– 13 930

– 19 519
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Not 12 Byggnader och mark
Koncernen
2013

2012

LO
2013

2012

Ingående anskaffningsvärde

1 703 508

641 733

157 475

154 022

Förvärv
Aktivering av ombyggnationer
Försäljning
Omklassificering
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0
14 529
– 268
0
5 762
1 723 531

901 296
58 598
0
103 169
– 1 288
1 703 508

0
532
0
0
0
158 007

0
3 453
0
0
0
157 475

– 360 912
0
107
– 36 613
0
0
– 3 369
– 400 787

– 259 272
– 17 611
0
– 36 575
– 6 899
– 39 321
– 1 234
– 360 912

– 60 591
0
0
– 4 843
0
0
0
– 65 434

– 55 184
0
0
– 5 407
0
0
0
– 60 591

Ingående uppskrivningar
Omklassificering
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp
Utgående ackumulerade uppskrivningar

0
0
0
0

109 287
– 109 287
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Ingående nedskrivningar
Nedskrivning
Omklassificering
Utgående ackumulerade nedskrivningar

0
0
0
0

– 45 439
0
45 439
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Planenligt restvärde

1 322 744

1 342 596

92 573

96 884

Varav bokfört värde fastigheter i Sverige
varav mark
varav byggnad

1 237 531
346 843
890 688

1 260 544
346 839
913 705

86 144
1 740
84 404

90 204
1 740
88 464

Taxeringsvärden fastigheter i Sverige

1 725 194

1 473 071

235 365

203 304

Ingående avskrivningar
Förvärv
Försäljning
Årets avskrivningar
Nedskrivning
Omklassificering
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade avskrivningar
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Not 13 Inventarier

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

Koncernen
2013

2012

LO
2013

2012

195 394
14 940
– 2 289
4 087
212 132

179 044
23 663
– 8 437
1 124
195 394

32 796
6 021
– 2 289
0
36 528

33 094
2 369
– 2 664
–3
32 796

– 130 514
2 387
– 14 666
0
0
– 3 321
– 146 114

– 124 712
8 196
– 14 875
– 298
– 218
1 393
– 130 514

– 23 604
2 289
– 3 364
0
0
0
– 24 679

– 21 971
2 662
– 4 295
0
0
0
– 23 604

66 018

64 880

11 849

9 192

Not 14 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

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

Koncernen
2013

2012

LO
2013

2012

10 710
66 377
– 5 969
71 118

5 653
13 590
– 8 533
10 710

1 880
5 632
– 5 163
2 349

0
5 333
– 3 453
1 880

Not 15 Andelar i koncernföretag
LO
2013

2012

Ingående anskaffningsvärde
Förvärv
Avyttring
Resultat från handelsbolag
Summa

440 352
0
– 45 500
588
395 440

173 765
287 197
– 22 100
1 490
440 352

Ingående uppskrivningar
Utgående ackumulerade uppskrivningar

396 366
396 366

396 366
396 366

Ingående nedskrivningar
Nedskrivning under året
Utgående ackumulerade nedskrivningar

– 12 889
0
– 12 889

– 6 723
– 6 166
– 12 889

778 917

823 829

Bokfört värde
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Koncernen
Bantorget AB
Brunnsvik Förvaltning AB
Täljö Utveckling nr 1 AB
LO Media AB
Spaden Fastighets AB
LO Service Center AB
LO Tidningen 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
Riva del Sole (spa)

Org nr
556152-4595
556737-3195
556716-7167
556057-7388
556225-1230
556638-0464
556036-4613
556736-9854
556798-5857
556875-2694
556761-8037
556150-9257
916694-5544
916501-8079
556640-8620
67520536

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

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

Antal andelar
aktier
210 000
1 000
250 000
5 000
100
100
100 000
510 000
63 000
75
51
1

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

2012
50 200
0
373 000
1 001
29 987
1 300
14 226
224 000
9 476
2 410
115 002
3 227
823 829

LO
2013

2012

Ingående nominellt värde
Tillkommande fordringar
Amorterat
Utgående ackumulertat nominellt värde

42 720
0
– 720
42 000

43 283
24 672
– 25 235
42 720

Ingående nedskrivningar
Återlagda nedskrivningar under året
Utgående ackumulerade nedskrivningar

– 14 220
720
– 13 500

– 16 195
1 975
– 14 220

28 500

28 500

LO
Bantorget AB
Brunnsvik Förvaltning AB
LO Media AB
LO Tidningen AB
Täljö Utvecklings nr 1 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
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
51 %
90 %
75 %
51 %
68 %

Not 16 Fordringar hos koncernföretag

Utgående restvärde enligt plan
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Not 17 Andelar i intresseföretag

Ingående anskaffningsvärde
Förvärv
Resultat från handelsbolag
Utgående ackumulerat nominellt värde

Koncernen
2013

2012

LO
2013

2012

34 671
560
– 1 748
33 483

6 779
28 986
– 1 094
34 671

8 357
0
0
8 357

7 557
800
0
8 357

Org nr
556554-0415
556050-3103
556616-9404
969723-2107
556750-5069
556170-7315

Säte
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm

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

Antal andelar
aktier
2 000
400
77 161

Bokfört värde
2013
1 575
800
5 982
8 357

2012
1 575
800
5 982
8 357

Antal andelar
aktier
2 000
400
77 161
400
1 920
40 000

Bokfört värde
2013
1 575
800
5 982
– 3 740
28 746
120
33 483

2012
1 575
800
5 982
– 1 992
28 186
120
34 671

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

Andel i eget
kapital
Fairtrade Sverige AB
7 690
Facket Medlemsförmåner i Sverige AB
253
Folkets Hus i Stockholm AB
53 594

Röstandel

Koncernen

Röstandel

Andel i eget
kapital
Fairtrade Sverige AB
7 690
Facket Medlemsförmåner i Sverige AB
253
Folkets Hus i Stockholm AB
53 594
Österåkers Näs Fastighets HB
– 4 247
Byggkultur Sverige AB
12 077
Täljö Utveckling nr 4 AB
1 030
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50,0 %
40,0 %
32,1 %

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

Not 18 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde
Förvärv
Omklassificering
Utgående anskaffningsvärde
Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivning
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

Koncernen
2013

2012

LO
2013

2012

342 860
56 414
0
399 274

206 830
11 003
125 027
342 860

234 846
56 414
0
291 260

98 816
11 003
125 027
234 846

– 9 556
0
– 9 556

– 9 556
0
– 9 556

– 9 556
0
– 9 556

– 9 556
0
– 9 556

389 718

333 304

281 704

225 290

Antal
500
5
350
150
801 898
2 000
8
19 750
10
100
62
45
1 234
2 063

Kvotvärde
50
500
3 500
1 500
80
1 000
1
3 950
1
10
62
88 211
0
1 031

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

2012
0
0
0
0
125 027
11 003
0
0
0
0
18
88 211
0
1 031
225 290

7 200

7 200

108 000
14
389 718

108 000
14
333 304

Koncernen
2013

2012

LO
2013

2012

41 774
57 065
0
– 807
98 032

27 069
19 033
0
– 4 328
41 774

41 619
57 050
0
– 807
97 862

23 666
19 033
0
– 1 080
41 619

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

Not 19 Andra långfristiga fordringar

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

Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda hyror
Upplupna ränteintäkter
Upplupna anslag
Förutbetalda pensionspremier
Övriga poster
Summa

Koncernen
2013

2012

LO
2013

2012

3 343
1 001
0
13 417
19 419
37 180

3 148
1 242
180
10 823
40 951
56 344

0
797
0
13 417
15 607
29 821

0
780
180
10 823
36 934
48 717

Koncernen
Marknadsvärde

Bokfört värde

LO
Marknadsvärde

Bokfört värde

1 441 790
1 441 790

1 169 209
1 169 209

445 161
445 161

348 526
348 526

1 402 330
1 402 330

1 291 513
1 291 513

468 652
468 652

420 441
420 441

Not 22 Kortfristiga placeringar
2013
Värdepappersfonder

2012
Värdepappersfonder
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Not 23 Eget kapital
LO
2013

2012

2 372 037
– 1 372
– 6 468
2 364 197

1 349 680

1 389 932

– 24
1 349 656

– 40 252
1 349 680

Bundet eget
Ändamålskapital bestämda medel
1 193 081
32 542

Balanserat fritt
eget kapital
164 309
– 40 252

Årets resultat

Totalt

– 40 252
40 252

1 349 680
0

12 000
– 3 889

– 12 000
3 889

40 653

115 946

– 24
– 24

0
0
– 24
1 349 656

Kapitalbehållning vid årets ingång
Omräkningsdifferenser
Årets resultat
Kapitalbehållning vid årets utgång

Koncernen
2013

2012

2 364 197
3 278
– 4 688
2 362 787

Förändring av LOs egna kapital:

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

1 193 081

Enligt kongressbeslut 2008 ska LOs bundna egna kapital motsvara det belopp som fanns i räkenskaperna vid utgången
av 1999 och värdesäkras genom att, genomsnittligt över kongressperioden, det ska finns tillgångar vars marknadsvärde
minst är lika stort som det bundna egna kapitalet ökat med konsumentprisindex från basår 2000. LO tillämpar lägsta
värdets princip varför bokfört värde alltid är det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde.
Förändring av totalt eget kapital i koncernen
Bundet eget
Ändamåls- Balanserad vinst
kapital bestämda medel
Belopp vid årets ingång
1 408 278
32 542
929 845
Disposition av f g års vinst
– 6 468
Förändring av
8 111
– 8 111
ändamålsbestämda medel
Omräkningsdifferens
3 278
Förskjutning mellan bundet
och fritt eget kapital
– 31 412
31 412
Årets resultat
Belopp vid årets utgång
1 376 866
40 653
949 956

Årets resultat

Totalt

– 6 468
6 468

2 364 197
0
0

– 4 688
– 4 688

3 278
0
0
– 4 688
2 362 787

Not 24 Ändamålsbestämda medel

Reserverade medel för kongress
Reserverade medel för solidaritetsarbete
Övriga reserverade medel

Koncernen
2013

2012

LO
2013

2012

13 002
14 547
13 104
40 653

8 002
14 540
10 000
32 542

13 002
14 547
13 104
40 653

8 002
14 540
10 000
32 542
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Not 25 Obeskattade reserver

Periodiseringsfond

LO
2013

2012

158 686
158 686

169 686
169 686

Not 26 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser
Koncernen
2013

2012

LO
2013

2012

Belopp vid årets ingång
Under året avsatt
Upplösning
Valutakursdifferens

63 035
11 601
– 8 104
199

63 035
6 884
– 6 652
– 137

58 774
11 601
– 7 961
0

57 784
6 884
– 5 894
0

Belopp vid årets utgång

66 731

63 130

62 414

58 774

Koncernen
2013

2012

LO
2013

2012

9 820
– 6 122
3 698

10 825
– 1 005
9 820

9 820
– 6 122
3 698

10 825
– 1 005
9 820

Pensionsåtaganden som inte täcks genom
realstiftelse

Not 27 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 2008–2013 har 76 mkr utnyttjats varav 54 mkr för omstruktureringsprogrammet på LO kansliet. Resterande
22 mkr har utnyttjats för omstrukturering av Föreningen Brunnsviks Folkhögskola. Ett belopp om 20 mkr har återförts. LO
beräknas ha fortsatta åtaganden avseende omstrukturering. som uppgår till avsättningens utgående belopp.

Not 28 Övriga avsättningar

Belopp vid årets ingång
Årets förändring
Omräkningsdifferens
Belopp vid årets utgång
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Koncernen
2013

2012

440
970
–
1410

251
233
– 44
440

Not 29 Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt i koncernen uppgår till 38 065 (40 811) tkr varav 35 216 tkr (37 843) avser uppskjuten skatt på
obeskattade reserver och 2 849 tkr (2 968) avser temporära skillnader.

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

2013
625 737
9 000
634 737

2012
581 772
14 183
595 955

2013
0
0
0

2012
0
0
0

Not 31 Checkräkningskredit
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår i koncernen till 21 812 tkr (18 628 tkr).

Not 32 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

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

Koncernen
2013

2012

LO
2013

2012

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

19 831
9 263
16 375
4 584
967
14 684
65 704

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

9 615
5 843
410
4 584
967
6 861
28 280

Koncernen
2013

2012

LO
2013

2012

686 211
54
686 265

627 246
146
627 392

0
0
0

0
0
0

Not 33 Ställda säkerheter

För egna avsättningar och skulder
Fastighetsinteckningar
Avseende skuld till kreditinstitut
Maskiner som brukas enligt leasingavtal
Summa ställda säkerheter
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Not 34 Ansvarsförbindelser
Koncernen
2013

2012

LO
2013

2012

36 891
68 033
104 924

28 401
181 856
210 257

113 862
68 033
181 895

46 978
181 856
228 834

Skulder i delägda handelsbolag
Kapitalinvesteringsåttagande
Summa ansvarsförbindelser

Not 35 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag.
LO
Inköp från dotterbolag i förhållande till externa kostnader
Försäljning till dotterbolag i förhållande till verksamhetens intäkter

2013
7,0 %
0,3 %

Stockholm den 14 april 2014

Karl-Petter Thorwaldsson

Torbjörn Johansson

Tobias Baudin

Ingela Edlund

Per-Olof Sjöö

Lars-Anders Häggström

Anders Ferbe

Ella Niia

Jan Rudén

Lars Lindgren

Jan Granvik

Annelie Nordström

Hans-Olof Nilsson

Johan Lindholm

Jonas Wallin

Mikael Johansson

Hans Öhlund

Jan-Henrik Sandberg
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2012
9,0%
0,2 %

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 2013.
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 föreningens finansiella ställning per den 31 december
2013 och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredo-
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visningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och
koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att representantskapet fastställer resultaträkningen och
balansräkningen för föreningen 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
(LO) för år 2013.
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 våra uttalanden.
Uttalanden

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 25 april 2014

Lars Wennberg
Auktoriserad revisor

Lennart Borgqvist
Förtroendevald revisor
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Pia Håkansson
Förtroendevald revisor

Ulf Andersson
Förtroendevald revisor

Bilagor
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Medlems- och organisationsstatistik

Tabell 1. LO-förbundens medlemsantal 2013-12-31
Förbund

Män

Kvinnor

Totalt

Jämfört med
2012-12-31

Byggnads
Elektrikerna

101 398
23 501

1 175
326

102 573
23 827

– 1 478
– 389

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

14 861
41 791
50 094
10 495
253 971
104 470
19 092
2 150
13 225
13 529
85 042
51 979

14 678
9 950
101 459
19 216
71 416
405 894
11 998
455
1 229
2 598
34 016
9 664

29 539
51 741
151 553
29 711
325 387
510 364
31 090
2 605
14 454
16 127
119 058
61 643

– 1 219
– 2 462
2 477
– 1 360
– 12 318
3 452
– 933
– 36
– 369
– 752
– 1 584
– 321

LO

785 598

684 074

1 469 672

– 17 292
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Tabell 2. Förbund, avdelningar och medlemmar i LO 2003–2013
År

Förbund

Avdelningar
och motsv.

Medlemmar
totalt

Kvinnor

Män

Förändring
procent

2003

16

451

1 892 135

868 690

1 023 445

– 1,40 %

2004

16

444

1 861 321

853 141

1 008 180

– 1,60 %

2005

16

433

1 831 385

839 115

992 270

– 1,60 %

2006

15

355

1 803 800

826 934

976 866

– 1,50 %

2007

15

339

1 674 524

767 223

907 301

– 7,20 %

2008

15

328

1 610 489

737 105

873 384

– 3,80 %

2009

14

287

1 564 767

718 629

846 138

– 2,80 %

2010*

14

281

1 527 986

702 787

822 513

– 2,40 %

2011**

14

253

1 498 859

690 361

805 866

– 1,90 %

2012***

14

223

1 486 964

689 187

795 136

– 0,8 %

2013

14

218

1 469 672

684 074

785 598

– 1,2 %

* 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 2004–2013
Förbund

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

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

128 877
26 511
39 300
27 993
··
171 947
58 752

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

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

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

85 270
82 180
··
··
574 769 568 286

··
··
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

Lantarbetarna
Livs
Metall
Musikerna
Målarna
Pappers
Seko
Skogs- och Trä
Transport

··
50 458
370 374
3 514
17 009
23 963
156 230
53 727
72 627

··
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

LO

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

··
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

1 861 321 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
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Tabell 4. Medlemmar under 25 år respektive 30 år för perioden 2013-12-31
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

16 729
3 532
509
2 299
6 227
1 242

390
99
320
401
14 867
2 793

17 119
3 631
829
2 700
21 094
4 035

16,7 %
15,2 %
2,8 %
5,2 %
13,9 %
13,6 %

26 759
6 723
1 151
5 265
13 173
2 768

546
162
1 066
977
26 797
5 208

27 305
6 885
2 217
6 242
39 970
7 976

26,6 %
28,9 %
7,5 %
12,1 %
26,4 %
26,8 %

20 595

3 530

24 125

7,4 %

41 110

7 393

48 503

14,9 %

7 604
1 250
43
1 920
551
4 942
3 901

27 949
677
21
786
126
··
1 126

35 553
1 927
64
2 706
677
4 942
5 027

7,0 %
6,2 %
2,5 %
18,7 %
4,2 %
4,2 %
8,2 %

14 377
2 998
171
3 179
1 285
10 944
9 238

52 342
1 614
70
965
303
··
2 473

66 719
4 612
241
4 144
1 588
10 944
11 711

13,1 %
14,8 %
9,3 %
28,7 %
9,8 %
9,2 %
19,0 %

71 344

53 085

124 429

8,5 %

139 141

99 916

239 057

16,3 %

Kommunal
Livs
Musikerna
Målarna
Pappers
Seko
Transport
LO totalt
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Studiestatistik

LOs Kunskapssystem, antal deltagare 2013
2013
Allmänfacklig utbildning
Arbetsliv
Arbetsmiljöutbildning
Arbetsrätt och förhandling
Bolagsstyrelse
Information och opinion
Organisation och ledarskap
Politik
Totalt
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398
85
1 868
360
96
124
13
11
2 955

Nätutbildningar
2009

2010

2011

2012

Därför finns facket
FML
Facket och EU

4 568
1 345
1 184

3 675
1 177
321

1 761
950
83

385
890
156

Facklig solidaritet och människosyn
LAS
A-kassan
Semesterlagen
Studieledighetslagen
Vad är kollektivavtal?
Facklig och politisk ordlista
Pensionsboken (publ. i juli 2010)
Omställningsavtal (publ. i december 2010)
Om bemanningsjobb (publ. i maj 2011)
Samtalsträning (publ. i mars 2011)
Upphandling av omställning (publ. i december 2011)
The Defenders
Hjälp till nytt jobb – ett stöd för omställning
Skolorganisatören

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

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

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

235
880
1 216
3 261
967
1 137
1 378
1 124
419
1 142
285
··
··
··

1 164
870
220

18 393

23 244

21 276

19 413

15 729

Totalt

2013
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Yttranden till offentliga myndigheter

LOs styrelse har yttrat sig över följande
remisser:

–– Pensionsåldersutredningen – åtgärder för
längre arbetsliv, SOU 2013:25

Arbetsmarknadsdepartementet

–– Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för
arbete på lika villkor, SOU 2012:92
–– Förstärkt försäkringstagarskydd, SOU 2012:64
–– ILOs rekommendation (nr 202) om nationellt
grundskydd
–– Med rätt att delta – nyanlända kvinnor och
anhöriginvandrare på arbetsmarknaden, SOU
2012:69
–– Privat utförare – kontroll och insyn, SOU
2013:53
–– Vissa lagförslag till anledning av trepartssamtal, Ds 2013:20
–– Åtgärder inom aktivitetsstödet m m, Ds
2013:59

Utbildningsdepartementet

–– Friskolorna i samhället, SOU 2013:56

Arbetsutskottet har yttrat sig över
följande remisser:
Arbetsmarknadsdepartementet

–– Ökad fokus på arbete för vissa nyanlända
invandrare och avveckling av sfi-bonus, Ds
2013:61
Arbetsmiljöverket

–– Förslag till föreskrifter om kvarts samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifter
–– Förslag till föreskrifter med sanktionsavgifter

Finansdepartementet

–– Att förebygga och hantera finansiella kriser,
SOU 2013:6
–– Förslag till ändringar i inkomstutjämningen
för kommuner och landsting
–– Statligt stöd vid korttidsarbete
–– Vägval för premiepensionen, Ds 2013:35

Finansdepartementet

–– En utvecklad budgetprocess – ökad tydlighet
och struktur, SOU 2013:73
–– Förstärka kapitalteckningsregler, SOU 2013:65
–– Förstärkt nedsättning av egenavgifter
–– Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen
för 2014

Justitiedepartementet

–– Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftinvandring, Ds 2013:57

–– En översyn inom Sevesoområdet, SOU 2013:14

Miljödepartementet

ILO

–– Remittering av rapporten om klimatfärdplan
2050

–– Frågeformulär till medlemsländerna gällande
rapporter inför ILOs arbetskonferens 2014

Socialdepartementet

Justitiedepartementet

–– Nya åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen

–– Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters finansiering

88 | LOs verksamhetsberättelse 2013

Försvarsdepartementet

–– Förslag till direktiv om forskning, studier,
elevutbyte, avlönad och oavlönad yrkesutbildning, volontärutbildning och au pair-arbete
–– Förslag till förordning om ändring av Rådets
förordning (EG) nr 1346/2000 av den 29 maj
2000 om insolvensförfarande (insolvensförordningen) och meddelande
–– Genomförande av direktivet om ansökningsförfarande för vissa uppehålls- och arbetstillstånd, Ds 2013:62
–– Nämndemannauppdraget – breddad rekrytering och kvalificerad medverkan,
–– SOU 2013:49
Kulturdepartementet

–– Presstödskommitténs slutbetänkande Översyn av det statliga stödet till dagspressen,
SOU 2013:66
Näringsdepartementet

–– Europeiska kommissionens förslag om det
fjärde järnvägspaketet
–– Rekryterings- och förmedlingsverksamhet
för sjömän

–– Vissa regelförenklingsfrågor inom socialförsäkringsområdet m m
Utbildningsdepartementet

–– Ett uppföljningssystem för jämställdhetspolitiken, Ds 2013:37
–– Högskolestiftelser – en ny verksamhetsform
för ökad handlingsfrihet, Ds 2013:49
–– Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå – en översyn för ökad individanpassning och effektivitet, SOU 2013:20
–– Kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning
–– Promemoria om en ny ungdomspolitik
–– Tid för undervisning – lärares arbete med åtgärdsprogram, Ds 2013:50
–– Unga som varken arbetar eller studerar – statistik, stöd och samverkan, SOU 2013:74
–– Ungdomar utanför gymnasieskolan – ett förtydligat ansvar för stat och kommun, SOU
2013:13

Miljödepartementet

–– Förslag till Rådets Direktiv om fastställande
av grundläggande säkerhetsnormer för skydd
av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa
mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning
–– SIS
–– Pensionstermer
Socialdepartementet

–– Ansvarsfull hälso- och sjukvård, SOU 2013:44
–– En samlad organisation på det funktionshinderspolitiska området, Ds 2013:40
–– Förslag om skydd av den sjukpenninggrundande inkomsten vid deltagande i korttidsarbete
–– Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig
upphandling, SOU 2013:12
–– Patientlag, SOU 2013:2
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Medieaktiviteter

Målet med LOs medverkan i massmedier och i
den mediala debatten är att främja LO-medlemmarnas intressen. Under året har diskussionen
om framtidens välfärd rönt stor uppmärksamhet ända sedan LOs styrelse presenterade sitt
åtgärdsprogram för vinster i välfärden i januari.
Ett annat uppmärksammat förslag var LOekonomernas stimulanspaket för att skapa
100 000 nya jobb som lanserades på första maj.
Även kravet på att slopa premiepensionen, liksom utspelet om ordning och reda, fick stort
genomslag i medierna.
År 2013 skickades sammanlagt 64 pressmeddelanden och 29 pressinbjudningar ut till aktiviteter som LO anordnat i form av seminarier,
presskonferenser och pressluncher samt möten.
55 artiklar undertecknade av LO-företrädare
har publicerats under året.
En sökning på ”LO” i medieverktyget Retrie-

ver ger sammanlagt 27 962 träffar. Obs! Siffrorna är endast jämförbara med föregående år då
ett nytt sökverktyg togs i bruk.
Sedan hösten 2011 undersöker marknadsundersökningsföretaget TNS/Sifo på vårt uppdrag
LO i mediebilden. Deras rapport visar att LO
flyttat fram positionerna och på nytt blivit en
kraft att räkna med.
Mediebilden är dessutom mer fokuserad än
tidigare. Under 2013 har tre fjärdedelar av alla
mediekontakter handlat om något av LOs prioriterade områden. Ett tydligt tecken på att LO
har lyckats sätta sina frågor på nyhetsagendan.
Framför allt syns LO i frågor som rör arbete.
Nära 40 procent av alla mediekontakter handlar
om arbete. Därefter kommer frågor som rör kollektivavtal och rättvisa. En fjärdedel av publiciteten ligger utanför de prioriterade områdena.
Genomslaget i lokala medier har också ökat

Medieexponering, antal artiklar år 2013

Medieexponering per mediekanal 2013
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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.

– mycket tack vare distriktsprojektet ”Vi vill
jobba”. Rapporten ”Skolan är nyckeln till arbetslivet” väckte stort intresse. Liksom den årliga sommarkampanjen, som på ett konkret sätt
visar nyttan med fackligt engagemang.
Även om LOs genomslag minskade något under mätperioden så fortsätter kvaliteten att öka
och LOs anseende att stärkas.
Utmaningar för framtiden handlar om att
hålla medietrycket jämnt fördelat över året och
ännu tydligare lyfta frågor som är relevanta för
breda grupper, där även medlemmar och allmänhet kan komma till tals.

Medieexponering per källkategori 2013
Nyhetsbyrå
Fackpress

Procent

Pressmeddelanden
Storstadspress

Tidskrifter
Stadsdelspress

Landsortspress

Storstadspress
Prioriterad landsortspress
Landsortspress
Stadsdelspress
Tidskrifter
Fackpress
Nyhetsbyrå
Pressmeddelanden

16
45
23
<1
1
8
6
<1

Prioriterad landsortspress

Diagram 5
En analys av enbart tryckt press visar de regionala tidningarnas betydelse för mediegenomslaget.
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Producerat material 2013

Allmänt

Arbetsmiljö

–– LOs verksamhetsberättelse 2012

–– Företagshälsovård – en handledning från LO
och LO-förbunden
–– Skyddsombudens erfarenheter 2012
–– Fusk och utnyttjande – om avreglering av arbetskraftsinvandringen
–– Arbetsmiljön 2012 – klass & kön
–– Standardiseringen och arbetsmiljön
–– Arbetsmiljöansvaret för tillfällig/extern personal

Arbetsmarknad

–– Arbetsmarknaden efter krisen delrapport 1 –
Sökes: Kompetent, flexibel och billig arbetskraft
–– Arbetsmarknaden efter krisen delrapport 2 –
Finnes: Allt för få jobb
–– Arbetsmarknaden efter krisen delrapport 3 –
Behövs: En utbildningspolitik för ungas etablering på arbetsmarknaden
–– Arbetsmarknaden efter krisen, slutrapport –
Vingarnas trygghet i en modern och hållbar
arbetslinje
–– Bemanningsbranschens sociala pris
–– När arbetskraftskostnaderna pressar priset
–– Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen!
–– Stöd arbetssökande att göra rätt med de nya
reglerna i arbetslöshetsförsäkringen!
–– Två år efter SAAB-kraschen
–– Stort omfång – svagt innehåll
–– Fusk och utnyttjande – om avregleringen av
arbetskraftsinvandringen
–– Gäst i verkligheten – om utstationerad arbetskraft i praktiken
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Avtal

–– Bemanningsavtalet 2012-05-01–2015-04-30
Ekonomisk politik

–– Ekonomiska utsikter våren 2013
–– Ekonomiska utsikter hösten 2013
–– Makteliten – klyftorna består
–– Effektiv omfördelning över livet
–– Stora skulder och höga bostadspriser. Fem reformförslag.
–– Vilka är de ”heltidsstuderande arbetslösa”
Facklig utbildning

–– LOs kunskapssystem kurskatalog 2013
Faktamaterial, statistik

–– Fritidsvanor för arbetare och tjänstemän

Internationellt

Stadgar

–– Skyddet för den fackliga föreningsfriheten i
olika internationella rättsakter och dess påverkan på EU-rätten
–– Vinnare eller förlorare
–– LO-modell för internationella ramavtal för
mänskliga rättigheter och villkor i arbetslivet

–– Normalstadgar 2013
–– Stadgar 2013 för LO-sektioner

Jämställdhet

Social- och välfärdspolitik

–– Jämställd representation 2013

–– Arbetsskadeförsäkringen – en facklig hjärtefråga
–– Åtgärder för att begränsa vinst i välfärden
–– Framtidens sjukförsäkring
–– Pensionsreform i full tid

Kongress 2012

–– Kongressprotokoll – del 1
–– Kongressprotokoll – del 2

Skolinformation

–– Så funkar det på jobbet – gratis information
om arbetslivet

Lönepolitik och avtal

–– Lönerapport år 2013
In English

–– LO model for international framework agreements for human rights and conditions in
working life
–– Democracy as an obstacle for free movement
within the EU
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Ekonomichefens uppdrag inom LOs bolagskoncern
Ekonomichefen har under året haft följande
uppdrag:
–– AFA Livförsäkrings AB, finansutskottet, ledamot
–– AFA Livförsäkrings AB, revisionsutskottet,
ledamot
–– AFA Sjukförsäkring, ledamot
–– AFA Sjukförsäkring, revisionsutskottet, ledamot
–– AFA, Sjukförsäkrings AB, finansutskottet, ledamot
–– AFA Trygghetsförsäkrings AB, finansutskottet, ledamot
–– AFA Trygghetsförsäkrings AB, revisionsutskottet, ledamot
–– Aftonbladets styrelse, ledamot
–– LO/Folksams försäkringskommitté för Samlingsförsäkringen, ordförande
–– FORA AB, vice ordförande
–– LO-media AB, verkställande direktör
–– Riva del Sole Spa, vice ordförande
–– Värdepappersfonden Borgen, Nordea, ordförande
–– Ägarstyrelsen för Förbundsdepåer och Förbundsfonder i Swedbank, ledamot
–– LOs finanskommitté, ordförande
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