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Förord

FÖRRA ÅRETS FACKLIGA ARBETE inriktades
i huvudsak på två områden – avtalsrörelsen och arbetet inför LO-kongressen. Det
var också det år då vi på allvar drog igång
det förbundsgemensamma projektet med syfte att
höja organisationsgraden.
Avtalsrörelsen var en framgång. Nyckeln
till denna framgång berodde på en stark facklig
sammanhållning och ett långsiktigt strategiskt
tänkande.
Vi enades inom LO om att industrin skulle vara
normen som satte lönenivån. Avtalen garanterade
reallöneökningar och dessutom ökade nivån på
lägstalönerna kraftigt. Men den största framgången var den särskilda satsningen på medlemmarna
i kvinnodominerade jobb. Vi tog ett viktigt steg
bort från osakliga löneskillnader mellan män och
kvinnor.
Inom LO enades vi också om att kräva
jämlika pensionsvillkor. Det är helt
otidsenligt att arbetare och tjänste
tjänstemän med lika lön ska få olika mycket
pension. Beroende på ålder och
inkomst kommer det nya avtalet att
ge från cirka 500 kronor mer pension i
månaden, ända upp till 5 000 kronor
mer i månaden för ett heltidsjobb
Trots att medlemsvärvning
tydligt lyfts upp som en prio
prioriterad fråga var förbundens
medlemsantal 130 000 färre
vid utgången av 2007 jäm
jäm-
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fört med ett år tidigare. Det är historiskt sett den
kraftigaste medlemsminskningen i vår moderna
historia. Medlemsminskningen i LO-förbunden
har pågått under en längre tid, men under det senaste året har minskningen av antalet medlemmar
varit dramatisk. Särskilt bekymmersamt är att de
unga och tillfälligt anställda, framför allt i storstäderna, inte går med.
Det ﬁnns ﬂera orsaker till att antalet medlemmar minskat. Det handlar om att arbetsmarknaden har förändrats, det är ﬂer små arbetsplatser
och ﬂer tillfälligt anställda. Det gör det svårare för
oss i facket att nå de nya medlemmarna och vi har
inte i tillräcklig grad anpassat vårt arbetssätt. Vi
måste nu se till att bli mer öppna och lättillgängliga för medlemmarna. Dessutom måste frågan om
facklig organisering ses som en strategisk fråga att
lyfta både i LOs styrelse och i klubbstyrelsen.
Men den största orsaken till medlemstappet
just nu är den borgerliga regeringens politik, där
de gjort det dyrare att vara med i arbetslöshetsförsäkringen, samtidigt som ersättningen försämrats.
Eftersom det fackliga medlemskapet och medlemskapet i arbetslöshetskassan hänger ihop, så har
många lämnat såväl fack som a-kassa. Vår största
utmaning nu är framför allt att rekrytera nya
medlemmar och förklara nyttan med såväl a-kassa
som medlemskap i facket. Men vi måste också
motivera medlemmar att stanna kvar trots att det
kostar mer än tidigare.
För varje år som går så ser vi hur politiken i EU
påverkar oss allt mer i Sverige. Inom fackfören-

ingsrörelsen arbetar vi allt mer med Europafrågor.
Därför var Europafackets kongress i maj en stor
händelse för svensk fackföreningsrörelse. Jag
måste också tillstå att det kändes både hedrande
och stort för mig att jag valdes till Europafackets
ordförande. Det jag framför allt har lärt mig av
mitt Europafackliga arbete är att det är oändligt
mycket mer som förenar oss löntagare än som
skiljer oss åt. Europafackets kongress prioriterades
tre frågor: att öka organisationsgraden, att arbeta
för starka minimilöner och att skapa trygghet i
förändring. Det visar att vi har samma prioriteringar på europeisk nivå som här i Sverige.
Även om vi inte brukar uttrycka oss i termer
av minimilöner, utan om kollektivavtalade löner,
så är kampen densamma. Vi vill inte se en lönedumpning i något land och här hemma har frågan blivit alltmer aktuell och stod tydligt i fokus
i Lavalfallet. I december kom det förvånande och
för oss negativa beskedet från EG-domstolen. Det
är uppsendeväckande att EG-domstolen anser att
svenska utstationeringslagen förhindrar facket att
hävda likvärdiga kollektivavtal för svenska och utländska företag verksamma i Sverige. Visserligen
slog EG-domstolen fast att de svenska konfliktreglerna är förenliga med EG-rätten vilket är positivt.
Men vi måste självklart ha rätten att kräva lika lön
för lika arbete. Det är oacceptabelt att diskriminering och lönedumpning inte ska kunna bekämpas
med stöd av svensk lag.
LO krävde redan samma dag som domen kom
att regeringen tar initiativ till förändringar av den
svenska utstationeringslagen. Det ska inte råda
olika villkor för svenska och utländska företag på
svensk arbetsmarknad. Regeringens omedelbara
svar var nej. Men nu vet vi att det blir en utredning. Vi vet också att vi har en enig europeisk
fackföreningsrörelse som arbetar för en förstärkning av de fackliga rättigheterna.

Trots de problem vi har att hantera, så är
svensk fackföreningsrörelse starkast i världen. Jag
ser tre anledningar till att vi kunnat vara så starka:
vi är många, vi har starka kollektivavtal, som inte
lämnar någon efter, samt facklig-politisk samverkan.
Tack vare hög organisationsgrad har Sveriges
fackföreningar en stark ställning både nationellt
och internationellt. Detta är inget vi kan ta för
givet. Vi måste bli bättre på att nå nya grupper på
arbetsmarknaden och berätta vilken betydelse ett
medlemskap i facket har.
Vi kan berätta om att varje dag tecknas nya
kollektivavtal för att alla löntagare ska garanteras goda villkor. Och kollektivavtal handlar om
mycket mer än löner, det handlar också om sådant
som pensionspremie och försäkringar vid olycksfall. I bland blir det konflikt då arbetsgivare vägrar
att teckna avtal för sina anställda. Salladsbaren
i Göteborg och Videomix var arbetsplatser där
arbetsgivaren vägrade att teckna avtal och där det
blev konflikter som skapade rubriker under året
då LO-förbund tvingades till blockad för att företagen skulle sluta kollektivavtal för de anställda.
Vi ska också berätta om hur vi genom fackligpolitiska samverkan kunnat bidra till ett väl
utbyggt välfärdssamhälle. Ett välfärdssamhälle
där de allra flesta har möjlighet till ett gott liv
och ett samhälle som ger flera chanser vad gäller
såväl jobb, utbildning som möjlighet att komma
tillbaka efter sjukdom eller arbetslöshet.
Om löntagarnas position ska kunna förbättras
genom starka kollektivavtal och genom en stark
välfärdspolitik så måste vi vara många. Då krävs
att vi alla, som är fackligt aktiva, sätter organisering överst på dagordningen.
Wanja Lundby-Wedin
LOs ordförande
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LOs mål och verksamhet 2007
LOs styrelse antar varje år en verksamhetsplan över de områden LO
prioriterar i sin verksamhet. Målen för 2007 följer beslutet från senaste
LO-kongressen:
– Arbete för alla, en rättighet och ett ansvar
– Ökade och rättvisa löner
– Jämlik och jämställd fördelning
– Generell och solidarisk välfärd
– Goda och utvecklande arbeten
– En starkare facklig organisation som bygger på allas lika värde och rätt

Arbete för alla, en rättighet och ett ansvar

Arbetsmarknadspolitik
Aktiv arbetsmarknadspolitik

Den borgerliga regeringen genomförde en större
omläggning av arbetsmarknadspolitiken. En
förändring som kommer att påverka människors
trygghet och möjlighet att gå från ett arbete till
ett annat. Under året debatterade LO särskilt neddragningarna av arbetsmarknadsutbildningarna. I
december genomfördes landsomfattande aktiviteter mot orättvisorna som den borgerliga regeringens politik för med sig.
LO-tidningsbilagan ”Sverige har blivit kallt”,
som beskriver den borgerliga regeringens orättvisa
politik, beställdes av förbund och LO-distrikt i
cirka 75 000 exemplar utöver distributionen som
bilaga till LO-tidningens cirka 80 000 adressater.
Arbetsmarknadsverket (AMV) förbereddes
för att göras om till en sammanhållen myndighet.
LO deltog aktivt i dialogen med Arbetsmarknadsstyrelsen (Ams) om den nya myndigheten, och
särskilt formerna för facklig samverkan och övriga
centrala frågor för LO. LO svarade på en remiss
kring dessa frågor och dialogen med förbund och
LO-distrikt var omfattande. LO drev på att sjukskrivna som behöver ett nytt arbete ska ges bättre
möjligheter till aktiv arbetsmarknadspolitik, samt
att övergången från insatser i omställningsstödet

Gordana Andjelkovic är medlem i
Svenska Transportarbetareförbundet.

ska bli bättre i den nya myndigheten Arbetsförmedlingen.
LO utformade också remissvar på ett flertal
förslag, bland annat om inrättandet av de två nya
programmen inom den aktiva politiken: jobb- och
utvecklingsgarantin för långvarigt arbetslösa samt
jobbgarantin för unga. LO yttrade sig också över
utredningen ”Från socialbidrag till arbete”.
Ett seminarium om arbetsförmedling och
matchning med fokus på privata aktörer hölls
i LO-kansliet och sändes i tv. LO-ekonomerna
publicerade rapporten ”En svår match – om vägval
i förmedling av jobb och aktiva program”. Utöver
det anordnades ett seminarium under Almedalsveckan i Visby om unga och äldre på arbetsmarknaden.
LO anordnade under våren ett seminarium om
den svenska arbetsmarknadslinjen. Seminariet anordnades i samband med att rapporten presenterades, ”Vad händer med arbetslinjen? Ska arbetslösa
ta första bästa jobb?”
Under sommaren presenterades rapporten
”Full och hög sysselsättning”. Rapporten syftade
till att precisera begreppet full sysselsättning.
A-kassan

Protesterna mot den borgerliga regeringens
försämringar och fördyrningar av arbetslöshetsförsäkringen har fortgått. LO har haft flera
arbetsgrupper tillsammans med förbunden för att
undersöka möjligheten att bilda en gemensam arbetslöshetskassa. LOs representantskap beslutade
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att LO skulle utreda förutsättningarna för en gemensam LO-förbundskassa. Ett projekt tillsattes
med representanter från förbunden och handläggare från LO vilka har arbetat med att undersöka
detta utifrån olika perspektiv. Då förutsättningarna för kassornas framtid är mycket oklar eftersom
regeringen genomför snabba förändringar och det
är ovisst om en eventuell obligatorisk försäkring
ska genomföras så har LOs styrelse beslutat att
avvakta med ett ställningstagande i frågan. Förutsättningarna behöver ses över ytterligare.
LO har även varit representerat i den obligatoriegrupp som bildades sedan regeringen utsett en
utredare att se över möjligheten att göra a-kassan
obligatorisk. Under våren 2007 fortsatte ett
omfattande arbete i syfte att undersöka förutsättningarna att teckna ett ramavtal mellan LO och
Folksam för en tilläggsförsäkring. Arbetet kom
till följd av att flera LO-förbund aviserade intresse
för en kompensation för de försämringar för deras
medlemmar som alliansen genomfört. LO tog
fram utredningsunderlag samt ordnade träffar
med förbunden och Folksam. Utredningen följdes
kontinuerligt av LOs styrelse. Under våren tecknades ett ramavtal mellan LO och Folksam. Avtalet
gäller fram till 2010-12-31. Sju av LOs förbund har
undertecknat avtalet.
Villkor för att kunna få ersättning är medlemskap i förbundet under de senaste tolv månaderna
före arbetslösheten. Ersättning utgår de första
hundra dagarna. För att kunna få ersättning måste
den ersättningsgrundande inkomsten vara högre
än inkomsttaket som ligger på 18 700 kronor.
Förbund som tecknat avtal är Byggnadsarbetarförbundet, Elektrikerförbundet, Handelsanställdas
förbund, Livsmedelsarbetarförbundet, Kommunalarbetarförbundet, Seko och Transportarbetareförbundet. Allt fler av deras medlemmar omfattas av försäkringen. I Byggnadsarbetarförbundet
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berörs 73 procent av medlemmarna, Elektrikerförbundet 67 procent, Handelsanställdas Förbund 34
procent, Livsmedelsarbetarförbundet 54 procent,
Kommunalarbetareförbundet 22 procent, Seko
57 procent samt Transportarbetareförbundet 65
procent.
LO har också svarat på en remiss över promemorian ”Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken”. Remissen innehöll mycket
om a-kassan.
Omställningsstödet

Verksamheten med omställningsstödet, som ska
underlätta för uppsagda arbetstagare att få nytt
jobb, har varit mycket aktiv. Facken inom industrin och facken inom service har under året haft
vardera en person vilka fungerat som resurser i
förbund, avdelningar och klubbar. Deras insatser har kontinuerligt avrapporterats till ansvarig
på LO som dokumenterat i rapport. Rapporten
beskriver även arbetet från en person som för LOdistriktens räkning intervjuat fackliga företrädare
i landet om omställningsprocessen och vad de
tycker om den.
Förbundsgemensamma gruppen för omställningsstödet har följt arbetet under året och haft
sju sammanträden.

Trygghetsfonder
Kooperationens förhandlingsorganisation, KFO–LO-fonden

Alla ärenden under det gamla trygghetsavtalet är
avslutade och för styrelsen för den gamla trygghetsfonden återstår endast ekonomiska formaliteter. Verksamheten under det nya omställningsavtalet har inneburit att allt praktiskt arbete lagts
ut på entreprenad. Utnyttjandegraden av fonden
har varit låg då konjunkturen varit gynnsam inom
branschen och fondens ekonomi är i balans.

Fastigo–LO-fonden

Fastigo–LO-fonden förvaltar resurserna under
omställningsavtalet. All verksamhet administreras
genom Fastigos kansli. Verksamheten har under
verksamhetsåret varit måttlig. Frånsett ett par
större omstruktureringar har arbetsmarknaden
varit god vilket lett till en behövlig konsolidering
av fondens resurser.

En förbundsgemensam arbetsgrupp tillsattes i
syfte att inför LOs kongress 2008 hitta praktiska
verktyg för att kunna erbjuda fackliga tjänster till
arbetstagare som tillfälligt arbetar i Sverige, samt
att facket ska kunna hjälpa förbundens medlemmar som tillfälligtvis arbetar i annat land än
Sverige.

TRS (Trygghetsrådet)

Ekonomiska utsikter

LO är representerat i fonden genom ett mandat
från PTK, då LO inte har något eget avtal med
fonden. Till skillnad från övriga trygghetsråd
bedriver TRS fortfarande ett förebyggande arbete.
Ekonomi och verksamhet är i balans.

I vårens och höstens rapporter ”Ekonomiska
utsikter” bedömdes 2007 och 2008 att bli två goda
år för den svenska ekonomin med stark sysselsättningstillväxt. För såväl tillväxten av BNP som sysselsättningsuppgången väntades dock en påtaglig
inbromsning under 2008. En viktig slutsats var att
risken för överhettning var liten trots att arbetslösheten föll snabbt under 2007.
Penningpolitiken bedömdes som väl avvägd 2007 och ansågs ha fått tydligare fokus på
inflation och resursutnyttjande. Den styvmoderliga behandlingen av utbildningsinriktad
arbetsmarknadspolitik påtalades som det stora
felet med den aktiva arbetsmarknadspolitikens
inriktning. I vårens ”Ekonomiska utsikter” drevs
tesen att ökade offentliga utgifter till följd av en
ökande medellivslängd på sikt bara kan finansieras via ökad arbetad tid och det ifrågasattes om
regeringens politik för fler arbetade timmar är
effektiv. I höstens ”Ekonomiska utsikter” gjordes
bedömningen att 2007 års avtalsrörelse innebär att
lönerna kommer att öka i takt med det samhällsekonomiska utrymmet och i ungefär samma takt
för arbetare och tjänstemän.

Kompetensutveckling och socialfonden 2007–2013

Socialfonden är en viktig finansiering av individens kompetensutveckling på arbetsplatsen. LO
har deltagit aktivt i arbetet med att rigga det nya
programmet. LO representeras i socialfondens
övervakningskommitté och i dess arbetsutskott
samt i de åtta strukturfondspartnerskap där regionala projektansökningar prioriteras

Migrationspolitik
På området migrationspolitik har under året ett
yttrande tagits fram och en förbundsgemensam
arbetsgrupp inrättats. Yttrandet, om förslag till
förändrade regler för arbetskraftsinvandring,
handlade mycket om den starkt kärnfackliga frågan om arbetsvillkor för arbetstagare från tredje
land, verksamma i Sverige. LO framförde att alla
arbetstagare, oavsett ursprung, ska behandlas jämlikt. För att detta ska vara möjligt krävs kontroll av
erbjudna arbetsvillkor och att arbetskraftsinvandring grundas på myndighetsbeslut med yttranderätt för arbetsmarknadens parter.

Näringspolitik
LOs näringspolitiska program har fortsatt att
redovisas och utgjort grund för skilda aktiviteter.
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Programmet har under året kompletterats med
en handledning för lokalt och regionalt arbete
kring facklig näringspolitik. Nyhetsbrevet ”Nytt
om näringspolitik” har introducerats till stöd för
arbetet i LO-distriktens strukturråd. Arbetet med
kommunblad, faktablad till stöd för lokalt fackligt
arbete med näringspolitiska frågor, har fortsatt.
Projektet ”Tidig varning” som syftar till industriell omstrukturering i ordnade former har
fortsatt med möten, forskarkontakter och ett
seminarium under november.
Den nya organisationen kring EUs strukturfonder har etablerats under året. Det näringspolitiska arbetet sker främst inom ramen för regionalfondens verksamhet. LO är representerat i de
partnerskap som inrättats och möten har genomförts med LOs företrädare i dessa.
Överläggningar har genomförts i skilda frågor med socialdemokratiska riksdagsgruppen i
riksdagens näringsutskott samt statliga Vinnova
(Verket för innovationssystem), Nutek (Verket
för näringslivsforskning) och ITPS (Institutet
för tillväxtpolitiska studier). Ansvarskommitténs betänkande liksom andra aktuella frågor har
remissbehandlats.
Det regionala tillväxtarbetet

Medverkan i arbetet med att bygga upp fackliga
strukturråd i LO-distrikten har fortsatt genom
löpande kontaktverksamhet och direkta besök.
Strukturråden har engagerats i olika frågor som
fullföljande av regionala tillväxtprogram, riskkapitalförsörjning, infrastruktursatsningar, yrkesutbildning och strukturfondsarbetet.
Infrastruktur och hållbar utveckling

LOs energipolitiska program antogs av styrelsen
i mars och har därefter presenterats vid Energitinget och annan konferensverksamhet. LOs
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energigrupp har haft möten med kraftindustrin
och följt utredningsarbetet kring säkerhetsfrågor
vid Forsmark. LO har medverkat i socialdemokraternas rådslagsgrupp för klimat och miljö samt i
SAMAKs (Nordiska samarbetskommittén) klimatpolitiska programgrupp.
Inom Europafackets arbetsgrupp för hållbar
utveckling har arbetet kring EUs energi- och klimatpolicy samt system för utsläppsrätter dominerat verksamheten. LO har även medverkat i ITUCs
(International Trade Union Confederation) delegation vid FNs klimatmöte COP13 på Bali.
Inom infrastrukturområdet har ett samarbete
med LO i Norge utvecklats kring finansieringsfrågor. Ett omfattande remissarbete har genomförts
kring trafikverkens inriktningsplanering samt
utredningar om kommande prioriteringar av hamnar, flygplatser och transportterminaler. Styrelsearbetet inom QIII (Organisationen för bedömning
av upphandling av tunga transporter) har fortsatt.
Utbildningspolitik

LOs arbete med de yrkesförberedande programmen i gymnasieskolan har fortsatt. En uppföljning
av projektrapporten ”Vägar till arbetslivet” från
LOs förbundsgemensamma projekt producerades
som underlag för en hearing om gymnasial yrkesutbildning i samarbete med Lärarnas riksförbund.
Som uppföljning på detta anordnade LO ett
seminarium i Almedalen om vuxnas möjligheter
till yrkesutbildning.
LO och representanter från förbunden har deltagit i det socialdemokratiska partiets utbildningspolitiska utvecklingsarbete skolrådslaget.
LO har också deltagit i olika utbildningspolitiska sammanhang av strategiskt intresse. Det har
varit återkommande kontakter med gymnasieutredningen, bland annat genom LOs utbildningspolitiska utskott. LO var fortsatt aktivt i valide-

ringsdelegationen och yrkeshögskoleutredningen
samt varit representerat i KY-myndigheten (Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning). LOs
arbete i Youth Skills Sweden är ett annat viktigt
område där World Skills Competition var årets
höjdpunkt. Samverkan har skett fortlöpande med
Skolverket och Myndigheten för skolutveckling
i frågor som berör samverkan skola och arbetsliv.
Andra exempel är träffar med studie- och yrkesvägledarstuderande på lärarhögskolan, samt seminarier kring folkbildning och vuxenutbildning.
Inom det utbildningspolitiska området har fyra
remisser behandlats. Dessa har berört förändringar
inom utbildningsväsendet, ändrade antagningsregler till högskolan samt försöksverksamhet med
lärlingsutbildning.
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Ökade och rättvisa löner

Avtalsrörelsen
Avtal 2007

Under hösten 2006 beslutade LOs representantskap om gemensamma krav för förbunden. Utformningen av kraven grundade sig på det faktum
att LO-kvinnor tjänar 86 procent av LO-männens
löner och att huvuddelen av denna skillnad beror
på den ojämna könsfördelningen inom de olika
branscherna. Styrelsen fattade dessutom ett
internt beslut om regler för processen för samordningen under 2007 års avtalsrörelse. Den centrala
tanken i dessa gemensamma principer var att
det först träffade avtalet av betydelse skulle vara
vägledande för nivån på löneökningarna i samordningen för övriga, men att den fördelning mellan
olika avtalsområden som samordningen innehöll
låg fast. Det innebar att avtalsområden med lägre
löneläge och stor andel kvinnor under en viss lön
skulle ha rätt och stöd av alla andra förbund till
större löneökningar.
Denna starkare form av samordning prövades
således för första gången under Avtal 2007. Det
första avtalet mellan Teknikarbetsgivarna och IF
Metall var på cirka 85 procent av de fastställda
kraven. Detta accepterades av de andra förbunden

Jazmin Pettersson är medlem i
Svenska Kommunalarbetareförbundet.

som vägledande i den fortsatta samordningen.
Övriga förbund kunde därefter nästan helt utan
stridsåtgärder fullfölja avtalsrörelsen och träffa avtal på 85 procent av den nivå som de gemensamma
kraven betydde för dem.
I utvärderingen efteråt visade det sig att träffade avtal endast marginellt avvek, några tiotal
kronor per år, från det som samordningen gav förbunden rätt och stöd till. Resultatet måste därför
ses som en stor framgång.
Utfallet av 2007 års avtalsrörelse med höga centrala påslag och jämställdhetspott verkar resultera
i att arbetarna får en lika stor del av löneutrymmet
som tjänstemännen. Det är en förändring mot
tidigare år då tjänstmännen tenderat att få mer.
Jämställdhetspotten medför en relativlöneförändring som gynnar kvinnodominerande områden.
Dessa båda relativlöneförändringar har kunnat ske
utan att inflationsdrivande löneökningar uppstår.
Redan under våren 2007 uppstod det dock
på vissa officiella håll en oro för att lönerörelsen
skulle spåra ur och att inflationsmålet var hotat. För stilla denna oro och minska riskerna för
att stabiliseringspolitiken skulle vändas i alltför
åtstramande riktning hade representanter för LO
kontakt med Riksbanken och Konjunkturinstitutet. LO informerade om att de relativlöneförändringar som inträffade följde ett ordnat mönster
och inte var tecken på att lönerörelsen spårade ur.
Resultatet av detta mönster kunde beräknas på
officiell statistik och följande tabell visades i flera
sammanhang, bland annat i Ekonomiska utsikter.
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Översiktlig beskrivning av vad LO-samordningens krav, efter det först tecknade avtalet med
en lönepott på 667 kronor och en jämställdhetspott på 168 kronor, skulle ge i procentuella
höjningar. För tillverkningsindustrin har lagts in 82 procent av 840 kronor, det vill säga cirka
690 kronor

Tillverkning
Byggindustri
Handel
Hotell, restaurang
Transport
Företagstjänster
Övriga tjänster
Kommuner
Landsting
Staten
Alla branscher
Näringslivet

Månadslön

Sysselsatta

2006

Kvinnor %

20 600
23 500
19 200
17 600
20 700
19 300
19 100
17 700
18 400
20 000
19 500
20 200

2
50
64
11
36
56
85
81
31

När det visade sig att resultaten av de centrala
avtalsförhandlingarna följde detta mönster relativt
väl började alltfler inse att de centrala avtalen inte
skulle äventyra den samhällsekonomiska balansen
utan i stället bidra till en löneutveckling i takt
med löneutrymmet i ekonomin
Avtalspension Svenskt Näringsliv–LO

Under hösten 2006 inledde LO förhandlingar om
ett nytt pensionsavtal för den privata marknaden. I november avbröt dock Svenskt Näringsliv
förhandlingarna med hänvisning till LOs och
förbundens gemensamma krav inför Avtal 2007.
Svenskt Näringslivs syfte var uppenbart; att flytta
in förhandlingarna i de ordinarie förhandlingarna
för att uppnå ett treårigt avtal där kostnaderna för
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Lönepott Jämställdhets
pott
690
752
677
677
677
677
677
677
677
677

4
87
107
18
60
94
142
137
53

Totalt kr

Totalt %

690
756
761
784
695
737
771
819
814
730

3,3
3,2
4
4,5
3,4
3,8
4
4,6
4,4
3,6
3,9
3,6

pensionslösningen skulle räknas av från löneutrymmet.
LO och förbunden enades om att ett nytt pensionsavtal var en mycket viktig del i Avtal 2007.
Och i april 2007 kom LO överens om ett historiskt
avtal med Svenskt Näringsliv. Resultatet blev ett
nytt pensionsavtal lika det som tjänstemännen
har. Även detta måste ses som en viktig framgång.
För första gången har arbetare och tjänstemän lika
pensionslösningar i avtalen. Avtalen innebär att
premierna till arbetarnas avtalspension successivt
kommer att höjas, för att från och med år 2012
vara lika höga som de som tjänstemännen har enligt ITP (Industrins och handelns tilläggspension).
För en anställd med en typisk LO-lön betyder
det när systemet fungerar fullt ut cirka 1 000 kro-

nor mer i månaden i pension. Den stora skillnaden
gäller för arbetare med högre total lön, över 7,5
basbelopp, där vinsten är upp mot 5 000 kronor
mer i månaden i pension.
I juni slöts motsvarande avtal med arbetsgivarföreningen KFO (Kooperationens förhandlingsorganisation).
Utvärdering avtalsrörelsen

Under hösten 2007 genomförde LO och förbunden i samverkan med LO-distrikten tretton lönepolitiska konferenser över hela landet med nästan
1 000 deltagare sammanlagt. Ämnet var dels att
förklara tankarna bakom samordningen och de
gemensamma kraven, men även att diskutera det
samlade resultatet av avtalsrörelsen. Deltagarna
fick dessutom besvara en snabbenkät om den egna
uppfattningen om samordningen och utfallet.
Resultatet av enkäten var ett genomgående och
kraftigt stöd för en ännu starkare samordning i
kommande avtalsrörelser.
LO genomförde dessutom, liksom efter Avtal
2004, strukturerade samtal med förhandlingsledningen i samtliga förbund samt med representanter för några viktiga arbetsgivarorganisationer och
medlingsinstitutet. Resultatet av samtalen samt
från snabbenkäten vid konferenserna är sammanställt i en intern rapport som distribuerats till
förhandlingsansvariga i alla förbund.
Kontakter har skett med Riksbanken och Konjunkturinstitutet för att informera om resultaten
från årets avtalsrörelse.

nerande eftersom svenska och utländska företag
behandlas olika.
Lavaldomen medför inga förändringar vad
gäller lönereglering genom kollektivavtal. EGdomstolen uppställer dock ett krav på att lönekrav
ska vara tydligt angivna och att systemet ska vara
transparent.
Lavaldomens konsekvenser beträffande övriga
arbets- och anställningsvillkor innebär att det
svenska kollektivavtalssystemet måste tydliggöras.
Utstationeringslagen måste ändras så att det blir
möjligt att ställa samma krav på utländska företag som för svenska. Detta gäller såväl ”höjden”
(nivåerna på arbets- och anställningsvillkoren)
som ”bredden” (de olika arbets- och anställningsvillkor). Om möjligheten till likabehandling
inte återupprättas genom ändringar i MBL och
utstationeringslagen kan svenska arbetsgivare,
företag och deras anställda komma att drabbas av
lönekonkurrens vilket kan påverka den svenska
arbetsmarknadsmodellen negativt.
Avtals- och organisationstvister

Antalet tvister mellan förbund som kommer till
styrelsen när det gäller avtals- och organisationstvister har under året varit normalt. Däremot
finns en trend att fler diskussioner som rör gränsdragning kommer till kansliets kännedom och att
behovet av rådgivning ökar till förbundsföreträdare. Mot bland annat den bakgrunden finns det
nu förslag till direktiv till en ny organisationsutredning till LO-kongressen.

Utlåtande från EG-domstolen

Bemanningsavtalet

EG-domstolen underkänner den svenska tekniken för att undantränga utländska kollektivavtal,
det vill säga de bestämmelser i medbestämmandelagen (MBL) som brukar kallas Lex Britannia.
EG-domstolen anser att dessa regler är diskrimi-

Bemanningsavtalet är de femton 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 tre tillfällen.
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I maj 2007 omförhandlades avtalet och ett
nytt avtal började gälla den 1 juni. Som en uppföljning arrangerade LO under hösten nio regionala utvärderings- och informationskonferenser.
Till konferenserna inbjöds förtroendevalda och
funktionärer i LO- och förbundsorganisationerna.
Konferenserna samlade totalt cirka 350 deltagare.
Till de förändringar som ansågs tillhöra de viktigaste i avtalet var överenskommelser om gemensam lönestatistik, förbättrade villkor för bedrivande av facklig verksamhet, förstärkta minimivillkor
för garantilön samt en gemensam utvecklingsfond.
Under året har den förbundsgemensamma
gruppen för bevakning av utvecklingen inom
bemanningsbranschen sammanträtt vid sex tillfällen. Vid dessa sammanträden har man diskuterat
problem, berett avtalsförhandlingarna samt delgivit varandra erfarenheter från olika förbundsområden.
Samhall

Under våren och sommaren 2007 förhandlade
parterna fram ett nytt kollektivavtal för Samhall.
Som tidigare gick även dessa till medling. Den
stora tvisten var som tidigare lönefrågan. Från
fackets sida har det alltid varit viktigt att Samhalls
medlemmar får och har samma löneutveckling
som övriga arbetsmarknaden, vilket även denna
avtalsrörelse resulterade i.
Under hösten genomfördes åtta regionala
konferenser med cirka 400 förtroendevalda och
funktionärer för att informera om det nya kollektivavtalet och medbestämmandeavtalet (MBA).

Undersökningar

2007”. Av rapporten framgår bland annat att
lönerna för första gången på mycket länge ökade
lika mycket för arbetare som för tjänstemän. Lönegapet mellan arbetare och tjänstemän är dock
alltjämt över 40 procent till tjänstemännens favör.
Röster om facket och jobbet

Undersökningen ”Röster om facket och jobbet”
resulterade i att sex rapporter publicerades under
året. De fyra första rapporterna ”Synen på fackligt
medlemskap”, ”Synen på löner och löneskillnader”, ”Facklig aktivitet och fackligt arbete” samt
”Friheter och förmåner” publicerades under våren,
medan ”Ungdomar och facket” och ”Facket i storstäderna” publicerades under hösten.
I samband med respektive rapport publicerades
även kortversioner på svenska och engelska samt
OH-bilder. Dessutom levererades specialtabeller
och OH-bilder till sju av LOs förbund. Författarna
deltog även i en rad föreläsningar och seminarier.
Även en sjunde sammanfattande del arbetades
fram under året som publiceras år 2008.
Facklig organisationsgrad

LO beställer ett omfattande tabellmaterial från
Statistiska centralbyrån gällande facklig organisationsgrad bland anställda. Utifrån detta har
rapporten ”Facklig organisationsgrad år 2007”
sammanställts.
Rapporten visar att organisationsgraden bland
anställda arbetare minskat trendmässigt med cirka
en halv procent per år de senaste femton åren. År
2007 var dock minskningen större, nästan tre procent. Orsaken till detta tapp är förändrade avgifter
och regler för a-kassan.

Löneanalyser

Makteliten

LOs analyser av löner och löneutveckling sammanställdes i LOs årliga lönerapport ”Löner år

Den nionde rapporten om maktelitens inkomstutveckling ”Makteliten gör som de brukar” pre-
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senterades. Inkomståret 2005 studerades och visar
att ojämlikheten består och ökade. Det är främst
de stora bolagens verkställande direktörer som har
en egen måttstock och utmärker sig med löner
långt över andra grupper.
Läget på området bolagsstyrning granskades i
rapporten. När det gäller utformningen av bolagens nya ersättningsprogram syns inga förbättringar avseende informationen om själva programmen och på vilket vis de skapar mervärde för
företagen. Även på jämställdhetsområdet går utvecklingen framåt mycket långsamt. Kvinnoandelen i börsstyrelser har ökat men utvecklingen för
kvinnor i ledningspositioner står still. I rapporten
beskrevs även den framväxande riskkapitalmarknaden, det vill säga fenomenet private equity.
Ekobrott

Arbetet i den förbundssammansatta grupp som
arbetar med frågor om ekonomisk brottslighet har
under året koncentrerats på det projekt för god
upphandling som inleddes 2005. Eftersom LO-distrikten utgör en central del i projektet och dessa
varit upptagna med den pågående omstruktureringen av LO har arbetet i de två pilotprojekten
i Norrköping och Gävle fördröjts, men är under
utveckling. Även förankringen i LOs avtalsråd och
med förbunden har fortsatt. Gruppen har även
kontakter med den socialdemokratiska riksdagsgruppen och flera myndigheter.
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Jämlik och jämställd fördelning

Integration
Rapporten ”Statens politik för integration och
mot diskriminering” publicerades. Den innehåller
en genomgång av det svenska klassamhället med
etiska förtecken, ger en översiktlig bild av integrationsprocesserna på arbetsmarknaden, beskriver
och problematiserar kring den statliga integrationspolitiken i verk, myndigheter och kommuner
samt innehåller vissa överväganden för politikområdets framtida inriktning.
När rapporten presenterades hölls ett seminarium med inbjudna externa forskare från IFAU
(Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering), Stockholms universitet, SOFI (Institutet för
social forskning) och Linköpings kommun.
Det partsgemensamma Rådet för integration
i arbetslivet har lanserat en webbaserad utbildning utifrån det tidigare producerade materialet
”Scener ur ett arbetsliv”. Utbildningen riktar sig
till alla som är intresserade av att öka kunskapen i
frågor kring konkreta diskriminerande situationer
i yrkeslivet.
Rådet för integration i arbetslivet undertecknade också gemensamma riktlinjer för sitt framtida arbete. LO lämnade över det alternerande
ordförandeskapet i rådet till Arbetsgivarverket.

Det förbundsgemensamma integrationsutskottet, där också representanter finns med från SAP
(Socialdemokratiska arbetarepartiet) och ABF
(Arbetarnas bildningsförbund), har haft sammanträden av kunskapsutbytande och samarbetsgrundande karaktär löpande.
I övrigt har representanter från LO deltagit i
referensgrupper av olika slag kring olika projekt
i integrationsfrågan på arbetsmarknaden. Bland
annat projekt som DO (Diskrimineringsombudsmannen) och Ams (Arbetsmarknadsstyrelsen) har
haft.

Jämställdhet
Ett seminarium om facklig feminism anordnades
i LO-kansliet med anledning av internationella
kvinnodagen den 8 mars. Press, rörelsens organisationer och andra bjöds in. Ett 70-tal deltagare kom
och lyssnade till panelen och deltog i samtalet.
Samverkan

Samverkan och utbyte har skett på nordisk, europeisk och internationell nivå. Ramprogrammet
för jämställdhet, som antagits mellan parterna på
nationell nivå, finns i en årsrapport lämnad till
ETUC (European Trade Union Confederation).
Familjepolitiken

Nathalie Olivares är medlem i
Fastighetsanställdas Förbund.

En viktig fråga för LO är hur arbetsliv och familjeliv kan delas mer lika mellan kvinnor och män.
LO yttrade sig över regeringens familjepolitiska
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reform och ställde sig positiv till förslaget om
jämställdhetsbonus som ett försök att genom
ekonomiska incitament stimulera ett mer lika
uttag av föräldrapenningen mellan kvinnor och
män. LO hävdar dock att tredjedelsmodellen, där
en tredjedel av dagarna knyts till vardera föräldern
och resterande tredjedel fritt kan fördelas mellan föräldrarna, är den modell som bör ha störst
genomslagskraft för att stärka kvinnors ställning
på arbetsmarknaden.
LO markerade däremot kraftfullt mot den
borgerliga regeringens förslag om vårdnadsbidrag.
Bidraget är ett avsteg från arbetslinjen som kommer att negativt påverka kvinnors ställning på
arbetsmarknaden.

Diskriminering
Samverkansprojektet ”En bra arbetsplats” har
genomförts med HSO (Handikappförbundens
samarbetsorgan) och ABF. Konferenser regionalt
och centralt, kunskapsutbyte kring funktionshinder och jämställdhet, skriftlig och muntlig information kring diskriminering i arbetslivet samt
ledningsträffar har genomförts.
LO och HSO medverkade vid ett seminarium
ordnat av ETUC (European Trade Union Confederation) och Europeiska utvecklingsfonden
EDF (European Development Fund) i Lissabon i
oktober gällande funktionshinder i arbetslivet.
Syftet var att utbyta erfarenheter och knyta nya
nätverk mellan de fackliga organisationerna och
handikapporganisationerna i medlemsländerna
Rapporten ”Ovärderliga Samhall” på området
funktionshinder och arbetsmarknad presenterades i samband med ett seminarium. Rapporten
innehöll bland annat en genomgång av in- och
utströmningen av Samhalls medarbetare utifrån
kön.
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Träffar har skett med förbunden kring framtagande av policy kring sexuell läggning, nätverk
och träffar med RFSL (Riksförbundet för sexuellt
likaberättigande) och HomO (Ombudsmannen
mot diskriminering på grund av sexuell läggning)
samt medverkan regionalt hos LO-förbund och
distrikt kring temat diskriminering i arbetslivet.
Även ett förbundsgemensamt projekt med framtagande av en gemensam policy kring frågor som rör
funktionshinder inleddes.
LO har under året deltagit vid LO-förbundens,
distriktens och externa anordnares kurser och
konferenser samt talat under teman såsom avtalsrörelse, facklig feminism, klass och kön och
jämställdhet i arbetslivet.
Under Pride-festivalen hade LO ett utställningstält. Tio förbund deltog i LOs monter med
olika aktiviteter under parollen We are family. I
festivalens parad tågade närmare 50 000 människor genom Stockholm och det var 300 000 åskådare.
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Generell och solidarisk välfärd

Skattepolitik
Den borgerliga regeringen har under året gått
fram med ett mycket omfattande reformpaket på
skatteområdet. LO har därmed fått svara på ett
stort antal remisser bland annat angående jobbskatteavdraget, slopad förmögenhetsskatt, slopad
statlig fastighetsskatt, skattereduktion för hushållstjänster, sänkta socialavgifter för vissa delar
av tjänstesektorn. Vidare har LO drivit opinion
i dessa frågor till exempel har LO argumenterat
emot jobbavdraget och uppmanat socialdemokraterna att avskaffa detsamma. Bland annat har
även publicering skett av pressmeddelanden och
debattartikel i Svenska Dagbladet, som berörde
kapitalbeskattningen som helhet samt debattartikel i samma tidning om effekterna av jobbskatteavdraget.
Under året har representanter från LO deltagit
i diskussioner på seminarier, exempelvis på ett seminarium om bolagsskatten anordnat av Svenskt
Näringsliv samt på Socialistiskt forum under Socialdemokratiska studentförbundets seminarium
”Välfärdens finansiering i framtiden”.
LO har haft en representant i expertgruppen
till socialdemokraternas rådslag om välfärden.

Sait Mbal är
medlem i IF Metall.

Vidare har LO inbjudits att delta med en representant i den socialdemokratiska tankesmedjans
skattegrupp. Under året har LO-ekonomerna haft
två gemensamma träffar med socialdemokraterna
i skatteutskottet. Ovanligt många LO-yttranden
har formulerats över remisser på skatteområdet.

Ägarfrågor
LO har under året fokuserat bland annat på fenomenet Private Equity. Det är ett samlingsnamn på
engelska för riskkapital. Privat Equity handlar om
bolag vars aktier är onoterade (det privata kapitalet) till skillnad från bolag vars aktier är börsnoterade (det publika kapitalet). Investeringarna i
dessa onoterade bolag kan vara så kallade venture
capital, som inriktar sig på att tillföra kapital till
bolag under tidiga investeringsskeden, eller ske genom så kallade utköpsbolag. Dessa bolag inriktar
sig på att köpa ut noterade bolag från börsen eller
köpa upp onoterade bolag. Utköpen finansieras i
hög grad av krediter.
Ett antal träffar har genomfört med representanter från svenska riskkapitalister som EQT,
Industri Kapital, Nordic Capital, Cevian, Ratos
med flera. Flera stora pensionsförvaltare har medverkat vid dessa tillfällen, såsom AMF, Alecta och
representanter från AP-fonderna. Allmänt sätt har
det varit viktigt för LO att förstå hur riskkapitalbolagen agerar som ägare. Frågan som diskuterats
har varit huruvida det är rimligt att inte riskkapitalbolagen omfattas av samma regler för insyn och
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transparens som övriga bolag. I synnerhet är detta
ett problem när det gäller de höga ersättningar
som utgår till delägare i dessa bolag. En kort rapport om Private Equity publicerades i årets Maktelitrapport.
LO har vidare haft löpande kontakter med
Svenska Riskkapitalföreningen och deltagit i deras
seminarium under politikerveckan i Almedalen
samt på ett seminarium anordnat av Nordic
Unquote.
Vad gäller AP-fonderna så har LO verkat för att
deras etiska riktlinjer och bolagsstyrningspolicy
av riksdagen ska ges ett mer specifikt innehåll av
riksdagen. LO har påpekat detta genom ett brev
till finansmarknadsministern och en statlig utredning är nu tillsatt. Under januari genomfördes ett
ägarseminarium på LO.

Välfärdsprojektet
Det av 2004 års LO-kongress beslutade förbundsgemensamma välfärsprojektet har avslutats. Den
sista och avslutande delen bestod av en rapport
kring de offentligt finansierade verksamheterna,
framför allt omsorg samt hälso- och sjukvård.
Denna rapport och projektets slutrapport presenterades för LOs representantskap under hösten.
Rapporten ”Sjukas rätt till stöd – en idéskrift om
morgondagens sjukförsäkring” presenterades för
representantskapet på våren. Ett seminarium hölls
på samma tema med medverkan från regeringen,
socialdemokraternas rådslagsgrupp om välfärd och
Svenskt Näringsliv. Under året har även övriga
frågor som ingått i välfärdsprojektet fortsatt att
vara under bevakning, det vill säga tandvårds- och
föräldraförsäkringen.
Offentligt finansierad verksamhet

Under hösten färdigställdes inom välfärdsprojek-
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tet en rapport om offentligt finansierad verksamhet. Rapportens slutsats var att de verksamheterna
kommer att utsättas för ett antal kraftiga utmaningar i framtiden. Bland annat i form av den
demografiska utvecklingen och en allt för svag
produktivitetstillväxt. Rapporten konstaterade att
modellen kommer att klara av framtida utmaningar om den politiska viljan och beslutskraften finns. Under 2007 utarbetades även ett antal
yttranden, varvid kan nämnas ansvarskommitténs
slutbetänkande.

LOs försäkringsrådgivarverksamhet
Målsättning

Försäkringsrådgivaren är nyckelpersonen i denna
verksamhet. Uppdraget består i att förmedla
försäkringskunskaper som rådgivaren får i utbildningen till dem som berörs på arbetsplatsen.
Målsättningen med verksamheten är att
samtliga anställda, sjukskrivna och arbetslösa som
berörs av kollektivavtalet ska nås av information
om innehållet i försäkringarna.
Medlemskvart

I den årliga vidareutbildning som genomförts har
kursledarna frågat rådgivarna hur många samtal
och informationsmöten om försäkringarna som
har genomförts. Totalt har 351 985 personer deltagit i verksamheten. Fler har nåtts av information
då inte alla rådgivare som är registrerade deltog i
vidareutbildningen och följaktligen inte har redovisat genomförda kvartar.
En ny satsning som förhoppningsvis ska slå väl
ut är www.medlemskvart.lo.se där man kan anmäla sig till ett samtal om de avtalade försäkringarna. Webblösningen startade upp den 1 december
2007 och har fram till årsskiftet 115 pågående och
77 avslutade avtalsförsäkringsärenden.

Verksamhetsgenomförande

LOs register består av drygt 8 615 rådgivare och
årligen beräknas cirka 15 procent omsättas. Under
året har 1 030 personer utbildats till rådgivare och
de har genomgått en tredagarsutbildning med
mellanliggande studier utifrån vårt framtagna
grundutbildningsmaterial.
Utbildningen genomförs med 153 kursledare
och de träffas för att gemensamt planera för
genomförandet av utbildningen. Förbundsavdelningarna deltar också i planeringen; under året har
463 representanter deltagit i de årliga avdelningskonferenser som genomförts. Samtliga förbund
besöks och blir informerade om verksamheten.
I vidareutbildningen som genomfördes har
4 117 rådgivare fått ytterligare utbildning för sitt
uppdrag. Vidareutbildningen genomförs under en
dag och tar upp de förändringar som sker i försäkringarna samt uppföljning av kvartssamtal.

många behåller sitt fackliga medlemskap och
därmed de avtalade försäkringar genom att kunna
ge information på hemspråk och information om
vad facket i Sverige står för och kan erbjuda. Informationscenter skriver även in nya medlemmar i
samverkan med förbund/avdelning.
LO-paket

På LO-kongressen 2004 aktualiserades frågan om
en gemensam försäkringslösning för samtliga
förbund. Förbunden har olika försäkringslösningar
och det innebär att mångfalden av avtal ökar
kostnaden. Det är av stor vikt att hitta rationella
lösningar och därmed minska kostnaderna. Kongressen beslutade att samtliga förbund ska ansluta
sig till ett gemensamt paket och i nuläget är fem
förbund med. De första förbunden som kom med
var Livs och Målarna och sedan har Elektrikerna,
Pappers och Fastighets anslutit sig.

Informationscenter på sexton språk, Folksam–LO

LOs försäkringsutskott

Informationscenter är en kundtjänst i Folksam
som har ett samarbete med LO. LO ansvarar för
den fackliga kunskapen och Folksam ansvarar för
telefontjänsten, personal som har kunskap om
försäkringsfrågor.
Informationscenter är öppet alla vardagar
klockan 08.00–17.00 och det finns täckning på
sexton olika språk. Till och med december 2007
hade informationscenter 60 000 samtal. Av dessa
samtal var cirka 50 procent fackliga frågor eller av
facklig natur.
Informationscenter informerar om fackligt
medlemskap och avtalsförsäkringar, översätter
LO-material samt ger stöd till försäkringsrådgivare
på arbetsplatser. Personalen har kunskap om avtalsförsäkringar, socialförsäkringssystem, pensioner och sparande.
Informationscenter anser sig bidra till att

Försäkringsutskottet har haft tolv möten under
året, varav två varit särskilda seminariedagar.
Främst har förändringar i socialförsäkringarna,
förhandlingsfrågor om förändringar av avtalsförsäkringarna och hur förbunden och LO arbetar
med försäkringsinformationen tagits upp. Försäkringsutskottet är beredande organ för LOs styrelse
i frågor om avtals-, social- och medlemsförsäkringar. Alla medlemsförbund finns representerade
i utskottet.
Nya gemensamma villkor för AFA-försäkringarna med mera

Den 1 maj 2007 beslutades om nya regler för
omprövning av beslut fattade utifrån villkoren om
AFA-försäkringarna, omställningsförsäkringen
och avtalspension Saf–LO. Omprövning kommer
fortsättningsvis att ske i en från skaderegleringen
fristående omprövningsavdelning, i stället för
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som tidigare i respektive försäkringsnämnd. Nya
villkor beslutades även för prövning i skiljenämnd.
För att en sådan prövning ska kunna ske måste
den klagande betala en avgift motsvarande 4 procent av prisbasbeloppet det aktuella året. Avgiften
betalas tillbaks om den klagande helt eller delvis
får bifall i skiljenämnden
Remisser

Remisser har skrivits om avveckling av socialförsäkringsnämnder, ny pension, ny administration
och om läkarintyg från första sjukfrånvarodagen,
den frivilliga sjukpenningförsäkringen samt försäkringen mot vissa semesterlönekostnader.
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Goda och utvecklande arbeten

Under 2007 genomförde den borgerliga regeringen
flera neddragningar som påverkar arbetet med
att förbättra arbetsmiljön. ALI lades ned. Arbetsmiljöverket fick minskade resurser vilket bland
annat innebär att Sverige inte uppfyller ILOs
konvention om arbetsmiljöinspektörer. De statliga
medlen till skyddsombudsutbildning togs bort.

Arbetsmiljöarbetet
LO har under verksamhetsåret samordnat förbundens arbetsmiljöarbete. Målsättningen har varit
att stärka det förebyggande arbetet, öka inflytandet och minska utslagningen i arbetslivet.
Arbetet har utgått från erfarenheter och förslag som förbunden framfört i diskussioner i olika
arbetsgrupper och i MoA (Miljö- och arbetslivsutskottet). LO har arbetat fram förbundsövergripande förslag samt samordnat förbundens synpunkter
gentemot regering och myndigheter. Aktiviteter
har genomförts och material har tagits fram med
målsättningen att stärka förbundens arbetsmiljöarbete.
LO har även arbetat med arbetsmiljöfrågor
på europeisk- och internationell nivå, utvecklat

Christer Sjöbeck är medlemi
Svenska Elektrikerförbundet.

möjligheterna för inflytande i europareglerna samt
bevakat och påverkat utvecklingen av nya direktiv.
MoA (Miljö- och arbetslivsutskottet)

Miljö- och arbetslivsutskottet samordnar och
bereder frågor om arbetsmiljö. I utskottet ges förbunden möjlighet att följa, och vid behov, stödja
och samordna LOs och förbundens aktiviteter om
arbetsmiljö och arbetsorganisation.
Utskottets huvudfunktion är att vara ett samordnande och beredande organ under LOs styrelse
för frågor som rör arbetsmiljö och arbetsorganisation. I utskottet representeras samtliga LOförbund av personer som ansvarar för arbetsmiljö
och arbetsorganisation. En särskild arbetsgrupp
för ensamarbete tillsattes av MoA under våren.
Där är sju förbund aktiva och projektledaren sammanställer förbundens erfarenheter och behov av
politik på området. Arbetsgruppen levererar till
MoA i april 2008.
Dessutom finns följande förbundsgrupper:
• KAO (LOs förbundsgemensamma arbetsgrupp
om kompetnsutveckling och arbetsorganisation)
• LOKE (LOs kemikaliegrupp)
• Regionala skyddsombudsgruppen
• ASTA (LO, TCO och Sacos förbundsgemensamma arbetsgrupp för standardiseringsfrågor
inom arbetsmiljöområdet)
Standardisering, information och utbildning

Utbildningsområdet omfattar två delar. Den första

LOs verksamhetsberättelse 2007 | 33

delen om utbildning kring EU och arbetsmiljö ger
deltagarna en insikt om aktuella fackliga frågor
med särskild fokus på arbetsmiljö i europaarbetet.
Den andra delen fokuserar på standardiseringsverksamheten. Utbildningen omfattar bland annat
hur man arbetar effektivt med standardisering
med fokus på internationell verksamhet inom
den europeiska standardiseringen CEN (European
Committee for Standardization). LO deltog i det
övergripande projektet från ISO (International Organization for Standardization) harmoniserat med
CEN om ergonomiska principer och driver där
frågan om löntagarnas inflytande på arbetsplatsen.
Språkutbildning teknisk engelska

Under året har sju nya förbundsrepresentanter
fått utbildning i teknisk standardiseringsengelska
i Lancaster i totalt två veckor och sju förbundsrepresentanter i en vecka. Utbildningen är inriktad
mot att ge förbundsrepresentanterna tillräckligt
goda kunskaper i teknisk standardiseringsengelska
för att kunna utöva ett bra inflytande inom europastandardiseringen och kunna förstå nya förslag
på standarder.
Förbundsgemensam arbetsgrupp Samhall arbetsmiljö

Under hösten bad de sju LO-förbund som har
avtal inom Samhalls avtalsområde LO att samordna en arbetsgrupp gällande arbetsmiljöfrågorna
för Samhall. Arbetsgruppens syfte är att kartlägga
och följa upp hur arbetsmiljöavtalet tillämpas
på arbetsplatserna samt att öka det tvärfackliga
arbetsmiljöarbetet.
Rapporten ”Samverkan för bättre arbetsmiljö – skyddsombudens arbete och erfarenheter”

LO och förbunden har med stöd av Statistiska
centralbyrån frågat 5 000 skyddsombud om förutsättningarna för deras arbete. Del 1 om de regio-
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nala skyddsombuden publicerades i maj. Del 2 var
klar till årsskiftet 2007–2008. Rapporten innehåller historik, diskuterar skyddsombudets roll i den
sociala och ekonomiska demokratin på arbetsplatsen samt har jämförelser med tidigare studier.
Utredningar om företagshälsovård

LO har varit representerat i en utredning av det
framtida huvudmannaskapet för företagshälsovårdsutbildningen. Uppdraget från regeringen
var att utreda och lämna förslag beträffande det
framtida huvudmannaskapet och bedrivandet av
företagshälsovårdsutbildningen samt att, till dess
annan huvudman kan överta uppgiften, svara för
att pågående och planerad företagshälsovårdsutbildning kan fortgå. Betänkandet ”Ny företagshälsovård – ny kunskapsförsörjning” överlämnades
till socialförsäkringsministern i december 2007.
Översyn av vissa delar av AML (arbetsmiljölagen)

LOs representant i referensgruppen till utredningen av AML har haft ett större antal möten med
förbunden och anordnade även särskilda träffar
angående bland annat byggplatsdirektivet och
skyddsombudens ställning. Del 2 av utredningen
gick ut på remiss efter sommaren där LO lämnade
ett yttrande.
Partsgemensamt arbetsmiljöarbete med förtydligande av
Arbetsmiljöverkets föreskrifter

LO och Svenskt Näringsliv initierade under 2006
ett gemensamt utvecklingsprojekt med Arbetsmiljöverket. Syftet var att få en förbättrad efterlevnad av regelverken i det förebyggande arbetet
på arbetsplatserna. Under 2007 kom arbetet igång
med en arbetsgrupp bestående av representanter
från LO, TCO, Saco, Svenskt Näringsliv, Sveriges
kommuner och landsting, Arbetsgivarverket och
Arbetsmarknadsdepartementet.

Partsgemensamma synpunkter och förslag avseende
arbetsmiljöforskning

Med anledning av regeringens nedläggning
av Arbetslivsinstitutet skickade LO, PTK och
Svenskt Näringsliv ett brev till forskningsministern Lars Leijonborg. I brevet beskrev parterna
hur de anser att forskningen inom arbetsmiljö
området bör bedrivas i framtiden.

i arbetslivet där arbetsanpassning, kränkande
särbehandling och diskriminering togs upp. Totalt
deltog 853 regionala skyddsombud och huvudskyddsombud.

Europeiskt arbetsmiljöarbete
EUs sociala dialog med ramavtal om trakasserier och våld
i arbetet

Representation

LO har varit ledamot i DAR (Delegationen för
arbetslivsinriktad rehabilitering). Syftet är att
arbetsmarknadens parter ska vara rådgivande i
arbetet med att få fler med nedsatt arbetsförmåga
i arbete samt se vilka åtgärder som behövs sättas in
för att uppfylla Ams mål för verksamheten.
LO har medverkat i Vinnovas program ”Dynamo” om utökat stöd för den arbetslivsinriktade
rehabiliteringen på arbetsplatsnivå. Detta program
har pågått sedan 2003 och avslutas under 2009.

Regionalt arbetsmiljöarbete
Arbetsmiljödagar

LO-distrikten har i samarbete med sina förbundsavdelningar genomfört ett antal arbetsmiljödagar
med inriktning på förebyggande arbetsmiljöarbete
gällande arbetsanpassning, belastningsskador,
kemikalier, stressproblematik med mera.
Workers Memorial Day

LO genomförde i samarbete med LO-distrikten
tio regionala arbetsmiljökonferenser inför Workers Memorial Day den 28 april. LO och förbunden presenterade och hade en genomgång av den
nya fackliga handboken ”Skarpt läge – facklig
medverkan vid allvarliga tillbud och olycksfall”.
Detta var även temat under förmiddagen. Under
eftermiddagen var inriktningen funktionshinder

Förhandlingarna mellan parterna på EU-nivå om
ett ramavtal om trakasserier och våld i arbetet avslutades i december 2006. Under sommaren 2007
startade översättningen till svenska av detta avtal.
Svenskt Näringsliv vill teckna en överenskommelse med LO liknande den som slöts angående
det så kallade stressavtalet. Den svenska sektionen
av de offentliga arbetsgivarnas EU-förening CEEP
(European Centre of Enterprises with Public Participation and of Enterprises of General Economic
Interest) föreslog en modell för tillämpning av
avtalet i Sverige som LO inte accepterar. LO har
ingen arbetsrättslig relation till CEEP och ett
avtal med dem blir därmed föga förpliktande. LO
föredrar att teckna avtal med arbetsgivarorganisationerna. LO och CEEP överlade i december och
frågan får förhoppningsvis en lösning under 2008.
EUs rådgivande kommitté för arbetsmiljöfrågor

EU-kommissionens rådgivande kommitté för
arbetsmiljöfrågor är ett trepartsorgan. Sedan
ombildningen 2005 har varje medlemsland en ordinarie representant från arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna samt en representant från
varje medlemslands regering. Varje part har också
rätt att utse två suppleanter. På den fackliga sidan
innehar LO den ordinarie platsen medan TCO
och Saco har var sin suppleantplats.
Kommittén tillsätter trepartssammansatta arbetsgrupper för angelägna arbetsområden. Under
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året har åtta olika arbetsgrupper funnits, varav
svenska representanter funnits i de flesta. Bland
annat har vi facklig representation i den permanenta arbetsgruppen för gruv- och utvinningsindustrin samt i arbetsgruppen för utbildning.
EU-kommissionens nya arbetsmiljöstrategi för
åren 2007–2012 föregicks av omfattande beredningsarbete inom rådgivande kommittén med
en särskild arbetsgrupp som utvecklade trepartsrekommendationer till kommissionen som stöd
för arbetet. Tyvärr motsvarade inte strategin
förväntningarna från arbetstagargruppen. Att
arbetsolyckorna ska minska med 25 procent är ett
av målen som sticker ut. Frågan om arbetssjukdomar och konkreta målsättningar eller åtgärder för
detta område lyser dock med sin frånvaro.
I rådets behandling av strategin beslutades att
medlemsländerna ska utarbeta nationella handlingsplaner. Ett annat positivt beslut är att en
miniminivå för tillsynsverksamheten bör beslutas.
I parlamentets uttalande över kommissionens strategi i januari 2008 föreslås också att miniminivån
inom EU bör följa FNs internationella arbetsorganisation för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor
ILO (International Labour Organization) och
dess rekommendation om en inspektör per 10 000
arbetstagare.
Arbetsmiljöbyrån i Bilbao

Styrelsen i EU-kommissionens trepartssammansatta arbetsmiljöbyrå i Bilbao har med den nya
ordningen som införts endast ett styrelsemöte per
år. Motivet för förändringen är att kostnaderna för
mötena med tre representanter från varje medlemsland blir alltför höga.
Byrån har en trepartssammansatt kontaktpunkt i varje medlemsland kallad focul point. I
Sverige håller Arbetsmiljöverket sekretariatet för
detta. Medverkande organisationer är förutom
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arbetsmarknadens parter även representanter
från departement, forskningsråd och andra icke
vinstdrivande organisationer inom arbetsmiljöområdet. En av uppgifterna förutom att förankra
verksamheten i Bilbao är även att utgöra nav för
aktiviteterna i Sverige kring den återkommande
arbetsmiljöveckan som alltid är vecka 48. En nyhet
kring arbetsmiljöveckan är att temat från och med
2008 kommer att vara tvåårigt. Det övergripande
temat för 2008 och 2009 är riskvärdering.
Temat för arbetsmiljöveckan var ”Belasta rätt”

Prevent genomförde tillsammans med parterna
sex seminarier i landet under temat ”Belasta rätt”.
På seminarierna deltog Arbetsmiljöverket och
forskare med goda exempel från företag. Genomsnittligt antal deltagare var cirka 70 personer,
främst skyddsombud och personal från företagshälsovård samt ett fåtal arbetsgivare. Två LOdistrikt genomförde liknande konferenser i egen
regi.
Migrant Workers Health and Safety

LO har under året fortsatt att delta i ett projekt
inom Europafackets forskningsinstitut ”HESA”
gällande ”Migrant Workers Health and Safety”. I
gruppen ingår tio medlemsländer inom Europafacket. Projektet har framtagit en guideline till
i första hand skyddsombud inom Europafackets
medlemsorganisationer. Projektet fick under detta
verksamhetsår ett utökat uppdrag att arbeta fram
en verktygslåda till den tidigare guidelinjen. Detta
arbete påbörjades efter kongressen i Sevilla och
fortskrider även under verksamhetsåret 2008.
Ökad samverkan mellan globala fackliga organisationer

LO tillsammans med TCOs biståndsnämnd och
Europafacket deltar i ett projekt gällande erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande med de

turkiska federationerna DISK, HAK-IS, KESK
och TURK-IS. I projektet medverkar LO med att
öka kunskaper i förebyggande arbetsmiljöarbete,
partsamverkan i arbetsmiljöfrågor, upplägg av
arbetsmiljöutbildningar, tillbud och olycksfallsutredningar, arbetsanpassning med mera.
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En starkare facklig organisation som bygger på
allaslika värde och rätt
Kongressutredningen
Under året färdigställde kongressutredningen
underlagsrapporten ”Fler jobb – bättre jobb”. Rapporten sätter jobben i centrum. Den börjar med
att behandla fem viktiga tendenser i vår omvärld;
statens minskande ingripande i ekonomin, en förändrad jobbstruktur, fackets förändrade förutsättningar, globaliseringen och ett förändrat ägande.
Underlagsrapporten är uppbyggd kring fackets
tre starkaste idéer; fler jobb genom den nordiska
sysselsättningsmodellen, bättre jobb genom kollektivavtal samt generell välfärd för arbete och
jämlikhet. Dessa modellers framtida förutsättningar diskuteras och analyseras. Rapportens slutkapitel är ett första utkast till ett handlingsprogram för den kommande kongressperioden. Detta
kapitel låg till grund för de riktlinjer som under
våren antogs av styrelsen och ska läggas fram till
LO-kongressen 2008.

Företagens samhällsansvar
Företagens sociala ansvar diskuteras alltmer såväl
nationellt som internationellt. LO har lyft det
fackliga perspektivet och frågan om internationel-

la ramavtal. LO har arbetat med OECDs (Organisation for Economic Co-operation and Development) riktlinjer för multinationella företag. Tre
fall har behandlas i den nationella kontaktpunkten. LO har deltagit vid ett seminarium i Hanoi,
Vietnamn samt varit aktiva i debatter och talat på
konferenser. Företagens sociala ansvar har starka
kopplingar till frågan om ansvarsfulla investeringar. LO har under året varit medlem i SWESIF
(Svenskt forum för ansvarsfulla investeringar).

Internationellt arbete
NFS (Nordens fackliga samorganisation)

NFS styrelse har sammanträtt vid två tillfällen.
Vid styrelsemötet i Helsingfors den 24–25 april
besöktes styrelsen av Nordiska ministerrådets
generalsekreterare, som informerade om ministerrådets arbete. Under den diskussion som följde
fick vi positiva signaler när det gäller ett möjligt
trepartssamarbete på nordiskt plan. Det andra styrelsemötet hölls i Köpenhamn den 20–21 november och hade som tema ”Arbetskraftens rörlighet”.
På styrelsemötet i Köpenhamn valdes LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin till ordförande för
NFS under 2008.
BASTUN (Baltic Sea Trade Union Network)

Roland Andersson är
medlem i Skogs- och Träfacket.

BASTUN har under året fortsatt att stärka sin roll
som nätverk för facklig samverkan runt Östersjön,
bland annat genom att BASTUN samordnat medlemmarnas synpunkter på EUs nordliga dimensi-
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on. Dessutom har framstötar gjorts för att permanenta ställningen för BASTUN i östersjöstaternas
råd CBSS (Council of the Baltic Sea States) där
det finns möjlighet att nätverket får en rådgivande
roll i rådets arbete. BASTUN har under året också
etablerat kontakt med Barents euro-arktiska råd
och följt upp EU-kommissionens arbete med den
nordliga dimensionen.
SAMAK (Nordiska samarbetskommittén)

Inom SAMAK har ett arbete startat inom en
energi- och klimatpolitisk arbetsgrupp. En rapport
ska läggas fram för årsmötet i januari 2008.
Under diskussionerna om medlemsavgiften
till SAMAK, initierat av LO, beslutades att den
extra höga avgiften för de svenska medlemmarna
reduceras successivt så att avgiften om några år
blir densamma för alla partier och LO.
EFS (Europeiska fackliga samorganisationen)

EFS har under året haft fyra styrelsemöten, sju
styrkommittémöten och en kongress. Den stora
händelsen var Europafackets kongress i Sevilla den
21–24 maj. Under kongressen valdes Wanja Lundby-Wedin till ordförande för Europafacket. Inför
kongressen ingick LO i EFS kongressförberedande
kommitté. Där fick vi igenom för oss viktiga
frågor, bland annat att förbättra det gränsöverskridande arbetet i syfte att motverka social dumpning samt att EFS ska arbeta fram en gemensam
ram för information och samråd och fortsätta
arbeta för rätten till gränsöverskridande sympatiåtgärder. EFS är också överens om att arbeta för att
samtliga regeringar ratificerar ILOs konvention 94
om offentlig upphandling. När det gäller förslaget
om en gemensam minimilön i Europa tillsattes
innan kongressen en särskild expertgrupp. Det
resulterade i att frågan fick en behandling på kongressen med skrivningar som vi helt kunde ställa
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oss bakom. Generaladvokatens utlåtande angående
Laval- och Vikingfallen kom också under kongressen, vilket gjorde att en presskonferens ordnades i
Sevilla.
En stadga om jämställdhet antogs som stöd
för den jämställdhetsplan som redan finns inom
Europafacket. På kongressen diskuterades även
behovet av medlemsrekrytering. Organisationsgraden har minskat i de flesta europeiska länder.
Att organisera medlemmar är en nationell fråga,
Europafackets roll är att uppmuntra och stödja
aktiviteter samt hjälpa till med att utbyta erfarenheter. En handlingsplan ska utarbetas till stöd i
arbetet för att öka medlemsantalet.
LO hade en monter på kongressen, där vi
med faktablad på flera språk presenterade för oss
viktiga fackliga frågor. Vi hade också en förkortad
version av ”Löftet” översatt till ett flertal språk.
Utöver frågorna om Vaxholm/Laval, arbetsrätt, flexicurity, Lissabonstrategi, asyl, migration
och fördragsförändringarna har EFS bland annat
arbetat med klimat- och energifrågorna. EFS hade
representanter på klimatmötet på Bali, stödjer
arbetet med en efterföljare till Kyotoprotokollet
och menar att övergången till en koldioxidneutral
ekonomi bör bidra till positiv social utveckling
genom att skapa arbeten av hög kvalitet. EFS har
också bidragit med förslag vid omarbetning av
direktivet om ett europeiskt system för handel
med utsläppsrätter.
Ordförandeskapet i EFS

I egenskap av ordförande i EFS har Wanja LundbyWedin deltagit i ett flertal konferenser och möten
i medlemsstaterna. Europafackets generalsekreterare John Monks och Wanja Lundby-Wedin
har också inbjudits av Portugals premiärminister
José Socrates till ett möte för att informera om
de frågor som Europafacket ansåg som viktiga

under det portugisiska ordförandeskapet. På mötet
diskuterades vikten av att parternas roll blir tydlig
i förslaget till reformfördrag och beklagade också
Storbritanniens opt-out från rättighetsstadgan.
Direkt efter EFS styrelsemöte i Lissabon i
oktober hölls det sociala toppmötet där Wanja
Lundby-Wedin deltog. Med på mötet var EUkommissionens ordförande Manuel Barroso och
kommissionär Vladimir Spidla. Portugals premiärminister José Socrates inledde mötet med att säga
att det sociala trepartsmötet var mycket viktigt
och parternas roll inom EU är betydelsefullt.
Wanja Lundby-Wedin tog upp begreppet
flexicurity och hoppades att man kan återupprätta
balansen mellan flexibilitet och trygghet. Hon vill
att begreppen insiders och outsiders som nämns i
kommissionens förslag till flexicurity tas bort. Det
måste vara ett misstag att påstå att vissa arbetstagare ska ge upp sitt anställningsskydd för att
höja standarden för dem som har osäkra arbeten.
Hon beskrev också problematiken med OECDs
(Organisation for Economic Co-operation and
Development) indikatorer som ska mäta anställningsskyddet. De stämmer inte med en politik
om trygghet och att stärka arbetstagarna. Hon
hoppades att toppmötet skulle behandla sociala
frågor som skjutits åt sidan; arbetstidsdirektivet,
revidering av direktivet om europeiska företagsråd
EWC (European Works Councils) och bemanningsdirektivet.
Sociala dialogen

I parternas sociala dialog har under året nåtts en
överenskommelse om ett ramavtal angående hot
och våld på arbetsplatserna.
En gemensam analys har gjorts av utmaningarna på den europeiska arbetsmarknaden som
presenterats på det sociala toppmötet. Analysen
ska utgöra en bas för rekommendationer till både

EUs institutioner och nationella institutioner.
I maj 2007 inledde kommissionen en andra
konsultationsrunda med parterna gällande att
kombinera arbets- och familjeliv. Kommissionen
uppmuntrade också parterna till att ta initiativ
till förhandling gällande revidering av direktivet
om föräldraledighet. Parterna har sedan skrivit
ett brev till kommissionär Vladimir Spidla om att
tillsätta en gemensam arbetsgrupp för utvärdering
av direktivet om föräldraledighet.
Parterna inledde i slutet av året ytterligare arbete med frågan om företagens omstruktureringar
och hur dessa ska hanteras. Frågan kommer att få
uppmärksamhet under 2008 eftersom kommissionen lyft det i sin verksamhetsplan.
Nytt EU-fördrag

I frågan om fördragsrevisionen var EFS mycket
aktivt på två områden; dels när det gäller stadgan
om grundläggande rättigheter och dess juridiska
status, dels att parterna i sociala dialogen ska vara
väl respekterade i fördraget. Det som under hösten
diskuterades i en särskild regeringskonferens kom
att kallas reformfördraget. När den nya texten till
slut antogs i Lissabon, av de europeiska stats- och
regeringscheferna i december, fick det slutligen
namnet Lissabonfördraget. Tanken är att det ska
ratificeras av medlemsstaterna under 2008 för att
vara i funktion i och med valet till Europaparlamentet 2009.
Storbritannien har begärt undantag (opt-out)
från att rättighetsstadgan blir juridiskt bindande,
vilket kraftigt har kritiserats av EFS. Det var huvudorsak till att det brittiska TUCs (Trade Union
Congress) kongress beslutade att kräva folkomröstning. Polen har förhandlat fram liknande
undantag för stadgan men där gäller det frågor om
familje- och socialpolitik, inte arbetsmarknadslagarna. Rättighetsstadgan proklamerades i decem-

LOs verksamhetsberättelse 2007 | 41

ber av de tre EU-institutionerna kommissionen,
europaparlamentet och ministerrådet för att i
praktiken redan gälla i deras arbete. Först när Lissabonfördraget är ratificerat i alla medlemsstater
blir det juridiskt bindande för medlemsstaterna.

för allmänna synpunkter. LO deltog där och vid
det årliga besöket från EU-kommissionen med anledning av den nationella Lissabonplanen. Några
konkreta texter från parterna har inte efterfrågats
och inte heller producerats under året.

EU-samordning

Tjänstedirektivet

Laval/Vaxholm

Efter beslutet om ett tjänstedirektiv i december
2006 vidtog den treåriga perioden att implementera direktivet nationellt. Den grupp, med arbetsmarknadens parter med flera som UD (Utrikesdepartementet) hade under diskussionerna om ett
tjänstedirektiv, har inte sammankallats under året.
Detta beror inte på att gruppen har lagts ned utan
verkar bero på att arbetet i regeringskansliet går
oroväckande långsamt.

I början av 2007 skedde den muntliga föredragningen inför EG-domstolen av Laval-fallet. Mitt
under EFS-kongressen i maj kom generaladvokatens, för fackföreningsrörelsen, positiva utlåtande.
I december anlände sedan det oväntade och negativa utslaget från EG-domstolens tretton domare.
I det europeiska arbetet har såväl i EFS som i
andra sammanhang Laval-fallet varit i centrum för
debatten.
Den analys som görs och det fortsatta arbetet i
Sverige och inom EU kommer att bli omfattande
under kommande år.
Grönbok om arbetsrätt, flexicurity

LO skrev ett remissvar på EU-kommissionens
grönbok om arbetsrätt efter att texten diskuterats
i den europafackliga kommittén. Detta avlöstes av
diskussioner om kommissionens meddelande om
flexicurity. LOs syn på båda dessa dokument är att
en flexibel arbetsmarknad kräver bra anställningsskydd. En trygg arbetstagare är bra för produktiviteten och konkurrenskraften och trygghet i
förändring förhandlas fram av självständiga och
representativa parter.
Lissabonstrategin

Det omfattande skriftliga bidrag som arbetsmarknadens parter kunde göra under förra året
till den svenska Lissabonplanen har inte kunnat
upprepas. Regeringen anordnade tre olika samrådsmöten, varav ett för arbetsmarknadens parter,
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Direktiv under diskussion

Förslaget till direktiv om avtalspensioner följer
efter parlamentets första behandling i stort sett
den inriktning som de svenska arbetsmarknadsparterna önskar. Ordförandeskapen under 2007
har inte lyckats föra direktiven om arbetstider och
bemanningsföretag närmare beslut. Olika initiativ
har tagits för att få igång en revidering av direktivet gällande EWC.
Migration/Asylpolitik

Under året lade kommissionen fram flera dokument om migration och asyl. Det är delvis nya
förslag, till exempel om blue card för invandring
av mer kvalificerad arbetskraft, samt ett förslag
som tidigare framförts av LO om att bestraffa de
arbetsgivare som anställer svart arbetskraft. Diskussionen om dessa dokument började under 2007
men kommer troligen att pågå under flera år.
Svenska ordförandeskapet hösten 2009

LO, TCO och Saco har tillsammans börjat disku-

tera eventuella fackliga input till det svenska ordförandeskapet 2009. En första idé som redan tycks
ha fått gehör inom arbetsmarknadsdepartementet
är att ha ett seminarium om de svenska omställningsavtalen. Arbetet fortsätter under början
av 2008. Eftersom det svenska ordförandeskapet
ingår i en trojka – Frankrike, Tjeckien och Sverige
– måste alla förslag komma mycket tidigt.

mokratisk riksdagsledamot; samt Carl Tham, före
detta ambassadör i Tyskland.
LO var medarrangör för en konferens på Nalen
i Stockholm under Europadagen den 9 maj. Det
var första gången ett sådant möte hölls i Sverige.
En av punkterna var en debatt mellan Wanja
Lundby-Wedin och Svenskt Näringslivs nya ordförande Signhild Agnegård-Hansen.

Bilaterala kontakter på ledningsnivå

EESK (Europeiska ekonomiska och sociala kommittén)

Under året har bilaterala möten genomförts med
finska centralorganisationen SAK (Central Organisation of Finnish Trade Unions), MZSOSZ
(National Cornefedation of Hurnagian Trade
Unions) från Ungern och tyska DGB (Deutsche
Gewerkschaftsforbund). Ett annat intressant möte
var med Jörgen Holmqvist som är ny generaldirektör på kommissionens direktorat för inre marknaden.

LOs två ledamöter i EESK täcker in de viktigaste
av kommitténs sex sektioner; ekonomi, sociala
frågor, inre marknaden och utrikesfrågor.
EESKs yttrande om grönboken om arbetsrätt
följde den linje som LO har drivit gentemot EUkommissionen genom att LOs yttrande fördes
fram till rapportören och i diskussionerna. LO
bevakar i kommittén EUs internationella utvecklingssamarbete med tredje land genom att ha en
representant i grupper för Centralamerika och Latinamerika. LOs arbete består även av att bevaka
att EESK i ”rundabordssamtalen” för vissa länder
också för in frågor om fackliga rättigheter. Inom
ekonomisektionen var LOs representant rapportör
för ett yttrande om tre meddelanden från kommissionen om företagsbeskattningen. Den plats
i EESKs byrå som alternerar mellan de nordiska
facken innehas av LO under 2007 och 2008.

Seminarier

Två europaseminarier har anordnats på LO under
året. Det ena seminariet var ett samarrangemang
mellan LO i Sverige och Fredrich Ebert Stiftung
och genomfördes i samband med att Michael
Sommer, ordförande för DGB, var på besök. Temat
för seminariet var ”Det goda arbetet och den
europeiska gemensamma marknaden – motsatser
eller win-win situation”. Medverkande var Wanja
Lundby-Wedin och Michael Sommer.
Detsamma gäller det andra seminariet som var
ett samarrangemang mellan LO och den svenska
socialdemokratiska parlamentsgruppen. Temat var
”Ett nytt socialt EU – hur passar den nordiska kollektivavtalsmodellen in”. Medverkande var Wanja
Lundby-Wedin, LOs ordförande; Jan Andersson,
EU-parlamentet; Poul Nyrup Rasmussen, ordförande i Europeiska socialdemokratiska partiet och
EU-parlamentariker; Luciano Astudillo, socialde-

TUAC (Trade Union Advisory Committee)

TUAC är ett rådgivande arbetstagarorgan till
OECD. LO deltar i TUACs två plenarsessioner
som hålls vår och höst, där frågor på OECDs
agenda behandlas ur ett arbetstagarperspektiv.
TUACs roll är att i en global marknadsekonomi
försöka balansera upp en effektiv social dimension. Till G8-mötet i Heiligendam den 6–8 juni
arbetade TUAC fram ett dokument där man tar
upp vikten av att arbeta för en rättvis globalise-
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ring innefattande rättvis fördelning, en fortsatt
strävan mot full sysselsättning och fungerande
regler för den globala marknaden.
I frågan om nya medlemsländer i OECD verkar
TUAC för att arbetstagarna i de aktuella länderna
ska ha möjlighet att få sina röster hörda i de internationella förhandlingarna. Detta för att försäkra
sig om att länderna kommer att respektera de
grundläggande fackliga rättigheterna, såsom de
definieras av ILO som grund för att respektive
land ska kunna bli medlemmar i OECD.
Under året har OECD försökt genomföra
ett seminarium i Kina om OECDs riktlinjer för
multinationella företag, vilket dessvärre stoppades
i sista minuten av kinesiska myndigheter med kort
varsel utan förklaring. TUAC har tidigare försökt
genomföra ett liknande seminarium, vilket också
stoppades med kort varsel utan förklaring.
TUACs projekt med OECDs riktlinjer för
multinationella företag, som LO tillsammans med
TCO och Saco ansökt om pengar för, fortlöper
som planerat och löper under 2008 in på sitt tredje
och sista år.
IFS (Internationella fackliga samorganisationen)

IFS höll styrelsemöte i Bryssel den 20–22 juni.
Möte hölls också i styrelsen för IFS solidaritetsfond, där LOs ordförande är ledamot. LO arrangerade tillsammans med IFS och TCO ett seminarium om HIV och aids i Stockholm den 25–27 juni.
LO hade en träff med IFS i januari för att
diskutera våra gemensamma projekt. LO vill ha
en arbetsordning som innebär att vi tillsammans
med IFS i god tid före nästa verksamhetsperiod
diskuterar prioriteringar och projekt. Eftersom
LO alltid samarbetar med TCO i våra projekt
bilateralt och med IFS föreslog vi att regelbundna
möten ska hållas i framtiden. I april höll IFS ett arbetsseminarium med givarorganisationerna för att
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fortsätta arbetet med framtagandet av en global
strategi för utvecklingssamarbetet.
Styrkommittén i det panafrikanska biståndsprogrammet PANAF möttes i Genève i mars.
LO och TCO träffade också ILOs avdelning för
arbetstagare ACTRAV (Bureau for Workers’ Activities).
IFS hade sitt första möte i den informella gruppen för Mellanösternfrågor den 12–13 november i
Bryssel. Gruppen kunde konstatera att den fackliga situationen i arabvärlden är fortsatt dyster och
uppmanade IFS kansli att förbereda ett uttalande
till IFS styrelse i december. IFS och ICATU (International Confederation of Arab Trade Unions)
har diskuterat ett närmare samarbete och för detta
har ICATU presenterat ett förslag till formellt
samarbetsavtal. Mötet beslöt hänskjuta förslaget
med sitt godkännande till IFS nästa styrelsemöte.
IFS genomförde tillsammans med TUAC och
de globala facken en konferens 10–11 december om
organisering och fackliga rättigheter. Konferensen
ägde rum i Washington DC på inbjudan av AFLCIO (American Federation of Labor and Congress
of Industrial Organizations). Wanja Lundby-Wedin deltog som ledamot. IFS reviderade politik för
Kina behandlades. LO ställde tydliga krav beträffande ACFTU (det kinesiska statskontrollerade
facket) för att IFS ska kunna påbörja samtal.
PERC (Pan-European Regional Council)

IFS bildade i mars sin regionala organisation för
Europa. Vid dess första styrelsemöte antogs stadgar och en verksamhetsplan. Dessutom valdes LOs
ordförande Wanja Lundby-Wedin till en av tre
vice ordföranden i PERC.
LOs översynsutredning om det internationella utvecklings
samarbetet och LO–TCO biståndsnämnd

Den av LOs styrelse beslutade översynen av LOs

och förbundens fackliga utvecklingssamarbete
samt biståndsnämnden och dess kanslis funktion
och arbetsuppgifter slutrapporterades och noterades av LOs styrelse den 23 april.
Arbetet med att tillämpa de förslag som
mynnade ut från översynsutredningen fortsatte.
Förbunden nominerade under sommaren sina
representanter i den arbetsgrupp som ska förverkliga förslagen, i nära samarbete med TCO,
TCO-förbunden och kanslichefen på LO–TCO
biståndsnämnd.
Arbetsgruppen hade sitt fösta möte den 28
augusti och ytterligare möten genomfördes under
hösten. Tidtabellen för arbetsgruppens rapport
till LOs styrelse håller ganska väl. Rapporten läggs
upp till styrelsen i februari 2008.

PANAF

LOs fackliga utvecklingsprogram PANAF med
centralorganisationer från sexton afrikanska länder hade möte i Genève i juni, denna gång med de
engelskspråkiga ländernas organisationer. PANAFprogrammet är ett samarbete mellan LO och TCO
och två fackliga regionaler i Afrika; ICFTU-AFRO
och OATUU.
LO – Nordens fackliga biståndsmöten

Två möten hålls per år. LO var värd för årets första
möte och bjöd in IFS att delta. I IFS handlingsprogram för kongressperioden lyfts frågan om behovet av att ta fram en global strategi för det fackliga
utvecklingssamarbetet.
Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete)

LO–TCO biståndsnämnd

LO–TCO biståndsnämnds årliga stämma hölls
den 11 maj. Leif Håkansson omvaldes som ordförande. Biståndsnämndens styrelse sammanträdde
två gånger under perioden. Kansliet på biståndsnämnden fick strax före årsskiftet 2006–2007
besked från Sida på ansökan för verksamhet under
perioden 2007–2008.
Anslagsbeslutet innehöll flera negativa besked.
Från och med 2007 införs en egeninsats om tio
procent för informationsinsatser i Sverige. Under
många år har informationsanslaget varit egeninsatsbefriat men nu ändras villkoren. För projektverksamheten gäller minskade anslag för såväl syd
som öst i förhållande till äskandet. Det handlar
om cirka tolv procent på syd och över 20 procent
på öst. Rysslandsbiståndet vill regeringen fasa ut
under perioden. LO och TCO har förgäves uppvaktat biståndsministern i flera omgångar med
krav på att vi också i fortsättningen ska få medel
för våra samarbetsprojekt i Ryssland.

Regeringen har beslutat att alla statliga myndigheter ska ses över både när det gäller antal, uppgifter
och styrning. Sidas styrelse fick endast mandat
året ut. Diskussion har förts i UD om att styrelsen
ska ersättas av ett råd. Det är oklart vad rådet ska
göra och hur representationen ska se ut. I slutet av
året meddelades att Sidas styrelse ersätts med ett
insynsråd. LO fick ingen representation i rådet.
Vietnam

LO har sedan tio år ett utbildningsprojekt med
den vietnamesiska centralorganisationen VGCL
(Vietnam General Confederation of Labor). Byggnads, IF Metall och Kommunal har också projekt i
landet. Tillsammans har LO och förbunden en referensgrupp för gemensam styrning av projekten.
I januari gjorde LO ett besök i sitt projekt. Dessutom gjorde biståndsnämndens revisorer samtidigt
ett besök i landet för att revidera verksamheten.
LO har för avsikt att göra en utvärdering av projektet under 2008.
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Palestinska centralorganisationen (PGFTU)

Colombia

LO arbetar sedan länge med palestinska LO. I
mars genomfördes ett seminarium i Nablus på
Västbanken som fokuserade på situationen för
offentliganställda i Palestina och vikten av kollektivavtal. LO deltog tillsammans med Kommunal.
LOs inbjudan till PGFTU och till israeliska LO att
komma till LO har tagits emot positivt.

LO tillsammans med TCO och NIR (Näringslivets
Internationella Råd) samarbetar sedan 2001 med
fackliga centralorganisationer och en arbetsgivarorganisation i Colombia. Syftet är att utveckla och
förbättra den sociala dialogen i landet. I november
genomförde de colombianska parterna en stor
konferens. LOs och TCOs ordföranden tillsammans med en ledamot i NIRs styrelse medverkade
på konferensen. I förhandlingarna beslutades
att fortsätta samarbetet under ytterligare tre år
2008–2010. Programmet finansieras av Sida.

Histadrut (Israeliska centralorganisationen)

LO besökte israeliska LO Histadrut i mars och
deltog i en konferens i april med rubriken ”Conference of hope”. Det var sjunde gången som denna
årliga konferens genomfördes. Friedrich Ebert
Stiftung gav ekonomiskt stöd för konferensens genomförande och Histadrut hade för första gången
inbjudit utvalda internationella centralorganisationer och IFS generalsekreterare Guy Ryder.
Histadrut har stora problem. Organisationen hade
för 20 år sedan över två miljoner medlemmar i
sina förbund mot i dag endast 700 000.

Kommittén för löntagarnas pensionskapital

Kommittén höll sitt möte den 4–5 oktober i
Madrid. LO tog upp nödvändigheten av att kommitténs arbete utvärderas efter att ha funnits i
nästan tio år. LO har, förutsatt att finansiering kan
ordnas, erbjudit sig att stå värd för kommitténs
nästa möte.
Internationella arbetsorganisationen (ILO)

Burmakonferens

IFS arrangerade en internationell konferens i Katmandu den 3–4 april om Burma där LO deltog.
Den fria fackföreningen FTUB (som är medlem i IFS och som deltog på konferensen) verkar
i exil. ILO har använt alla sina möjligheter enligt
stadgan. För några år sedan lyckades ILO förhandla fram rätten att ha en egen representant i landet.
Representanten vittnade på konferensen om de
svåra problem han har att agera fritt och om de
anmälningar som ändå några personer vågat göra
som har använts i tvångsarbete.
LOs representantskap tog på sitt sammanträde
den 23 oktober ett uttalande om situationen i
Burma. LO hade innan dess också protesterat till
den svenska regeringen inför det stundande utrikesministermötet i EU om Burma.
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Vid ILOs styrelse i mars riktades återigen kritik
mot den svenska regeringen för att man inte på
två år agerat när det gällde fällningen år 2003 av
Sverige (fall 2171) för inskränkningarna i den fria
förhandlingsrätten när det gällde avtal om avgångsskyldighet.
I den svenska ILO-kommittén tog den borgerliga regeringen ett drastiskt steg då statssekreteraren i Arbetsmarknadsdepartementet avgick
som ordförande i ILO-kommittén och ersattes av
en tjänsteman. Dåligt beredda borgerliga utredningsförslag har behandlats i kommittén – men
där tyvärr strävan efter konsensus och en objektiv
behandling åsidosatts och arbetstagarsidan blivit
tvungen att reservera sig.
Sida har förlängt samarbetsavtalet med ILO
på ett år, men fortfarande utan något samarbete i

frågor om den fria förenings- och förhandlingsrätten eller arbetsmiljöfrågor. ILO-byrån i Genève
överlämnade på nytt en begäran om stöd på detta
område under våren till den svenska regeringen.
LO har också besökt ILOs center i Turin.
Vid ILOs arbetskonferens i juni antogs en ny
konvention och rekommendation i fiskesektorn
efter en treårsbehandling. Dessutom behandlades
frågan om att stärka ILOs mandat och kapacitet
att agera i globaliseringsfrågor. Vidare diskuterades
frågan om ”hållbara företag”. I applikationskommittén svek arbetsgivarsidan oss genom att vägra
sätta upp Colombia på listan över regeringar som
skulle kallas till förhör på grund av kränkningarna
av de fackliga rättigheterna, vilket orsakade starka
känslor på arbetstagarsidan. I fullmaktskommittén kallades både Iran och Venezuela till förhör
för att man fått anmälningar på sig för vilka
arbetsgivar- respektive arbetstagarrepresentanter
som man utsett till arbetskonferensen. Dessutom
tog arbetstagargruppen ett historiskt beslut då
man uteslöt Burmas arbetstagardelegat från sina
möten, då denne var en ”supervisor” och inte en
genuin facklig representant. Den svenske arbetstagardelegatens tal som innehöll kritik mot den
förda svenska regeringspolitiken resulterade i ett
unikt brev till LO från arbetsmarknadsministern
där han rubricerade talet som politisk smutskastning och som påstods riskera det fortsatta samarbetsklimatet. En ursäkt framfördes senare i den
svenska ILO-kommittén och garantier lämnades
på tjänstemannanivå att det inte var tal om några
repressalier mot LO för att regeringspolitiken
kritiserades.
Den 1–2 november hölls i Lissabon ”ILO forum
on decent work for a fair globalisation”. Olika
teman behandlades som anställningsbarhet, arbete
och företagande i den informella sektorn, migration samt anständiga jobb för ungdomar. Ella Niia

från Hotell och Restaurang Facket (HRF) var enda
nordiska fackliga representant vid konferensen.
Olof Palmes internationella center (OPC)

Palmecentrets representantskap hölls den 24 april.
Lena Hjelm-Wallén omvaldes till ordförande och
Leif Håkansson till en av två vice ordföranden i
styrelsen.
Palmecentret har drabbats av minskade anslag
från Sida. Styrelsen har diskuterat biståndsbeslutet som den borgerliga regeringen fattat gällande
informationsbidraget som belagts med egeninsats
om tio procent sedan den 1 januari 2007.
Den 4 juni hölls en manifestation av kampanjen Fred i Mellanöstern på Sergels torg i Stockholm. LOs ordförande var en av huvudtalarna.
Inför manifestationen publicerades en artikel i
Skånska Dagbladet om Israels 40 år av ockupation
av de palestinska områdena. LOs ordförande var
en av undertecknarna.
LO deltog på de årliga Palmedagarna som
genomfördes 27–28 oktober i Karlstad. Temat var
fred och säkerhet.
Föreningen Labour Market Dialouge (FLMD)

Labour Market Dialogue (LMD) är ett projekt som
pågått under ett antal år gemensamt mellan LO,
TCO och Svenskt Näringsliv. Arbetsmarknad och
social dialog, mänskliga rättigheter, ekonomisk
tillväxt och en rättvis fördelning av resurser för
att bekämpa fattigdom är frågor som behandlats i
projektet. Det har i huvudsak finansierats av Sida.
Svenskt Näringsliv lämnade samarbetet 2006
men projektet fortsätter mellan LO, TCO och KFO
som bildat FLMD. För närvarande pågår ett gemensamt projekt om utveckling av den sociala dialogen
i Ukraina med arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna där och en projektansökan är inlämnad
till Sida för att starta ett samarbete i Kenya.
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Samrådsorgan
Europafackliga kommittén

Kommittén har under året haft fem möten och
behandlat samtliga aktuella frågor inför EFSkongressen. Inför varje EFS-styrelse har kommittén haft möten för att gå igenom dagordningen.
I december genomfördes ett extramöte för att gå
igenom motioner på europaområdet inför LOkongressen 2008.

betsgrupp har tillsatts som ska ta fram en modell
för hur ett optimalt globalt ramavtal ska se ut.
Internationella kommittén höll ett sammanträde den 19 juni som bland annat behandlade
utredningen om LO–TCO biståndsnämnd, global
utmaning och hur närliggande verksamhet koordineras. Kommittén sammanträdde den 3–4 september samt 18 december.
Europainformation

Kommittén EU-rätt och svensk arbetsmarknad

Kommittén har under året bland annat behandlat följande frågor: kommissionens förslag till
grönbok om modernare arbetsrätt, de europeiska förhandlingarna om hot och våld i arbetet,
tjänster i allmänhetens intresse, revidering av
direktivet om europeiska företagsråd (EWC) samt
LOs egen utredning angående gränsöverskridande
medlemskap. Dessutom har generaladvokaternas
yttrande över Laval- och Vikingfallen analyserats.
Vid decembermötet kunde en första analys göras
av EG-domstolens utslag i Vikingfallet.
Koordinationskommittén

Utöver de regelbundna träffarna hade koordinationskommittén för LO–TCO–Sacos Brysselkontor
i månadsskiftet augusti–september för tredje året
en tvådagarsträff där fler handläggare inbjöds. En
mängd frågor diskuterades för att komma fram till
ett gemensamt agerande. Det handlade bland annat om fördragsrevisionen, Lissabonstrategin och
det kommande svenska ordförandeskapet 2009.
Internationella kommittén

Förbundens ansvariga för internationella frågor har, via internationella kommittén, arbetat
mycket med globala ramavtal och diskussioner har
ägnats åt olika avtals innehåll, hur de implementeras och vilken arbetsrättslig bärighet de har. En ar-
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LOs och SAPs diskussionsmaterial ”Dagens Europa” blev klart och distribuerades under mars–april.
På Europahemsidan har fortlöpande information lagts in om våra aktiviteter inom EU och EFS.
På en särskild plats på hemsidan finns nu också
samtliga avtal slutna inom den sociala dialogen.
Under EFS kongress startades en europablogg på
LOs hemsida. Wanja inledde och sedan bidrog
enheten med ett antal inlägg.
Efter en diskussion i LOs styrelse kunde
Svenskt Näringsliv genom beslut i Europaportalens styrelse väljas in som medlem i föreningen
europaportalen.se. Detta möjliggör att Europaportalen får en säkrare ekonomi.
Besök från utlandet

En viktig del i LOs informationsarbete är att ta
emot besökare från utlandet som kommer hit med
delegationer eller som enskilda personer.
Under året anordnade internationella enheten 21 besök med totalt 180 personer. De flesta av
besökarna kom från bortre Asien och Europa. Arbetsmarknadsfrågor, jämställdhet, facklig-politisk
samverkan och hur äldre arbetskraft kan hållas
kvar på arbetsmarknaden är de frågor som mest
intresserat våra besökare.
Internationella enheten anordnade också ett
tredagarsprogram med finansiering från Svenska
institutet för en delegation från kinesiska ACFTU

som bland annat informerades om mänskliga rättigheter, kollektivavtal och arbetstagarnas rättigheter på arbetsmarknaden.

från det livslånga lärandet. Det betyder att de som
i framtiden behöver ta de första stegen in i ett
livslångt lärande hänvisas till studiemedelssystemet
och dess begränsningar för studiernas omfattning.

Facklig utbildning

Fackliga studiematerial

Medlems- och förtroendemannautbildningen

Ett nytt kursmaterial för förtroendevalda har
producerats; en grundbok för allmän utbildning av
förtroendevalda. Innehållet bygger på de lagar och
regler som styr arbetsmarknaden och är framtagen
för att kunna användas på utbildningar där deltagarna ska ha rätt att delta med stöd av paragraferna 6 och 7 i förtroendemannalagen.
Tre fackliga webb-utbildningar har tagits fram.
En av dem har skapats tillsammans med Seko och
handlar om medlemsrekrytering och medlemsvård. De två andra behandlar jämställdhetslagen
respektive lagen om anställningsskydd. Målgruppen är främst förtroendevalda men också medlemmar har glädje av dem. Totalt har LOs kurser på
nätet haft drygt 20 000 besök.

Målet var att förbunden och LO tillsammans
skulle få 69 000 förbundsmedlemmar att genomgå
facklig medlemsutbildning och/eller utbildning
för förtroendevalda. Resultatet blev 98 500 deltagare.
Den lokala studieorganisationen

Arbetet är inriktat på att stödja studieorganisationen över hela landet tillsammans med ABF. I dag
finns det 131 tvärfackliga arbetsgrupper för facklig
utbildning och folkbildning. Det finns även en
central grupp för lokal facklig folkbildning där
LOs och ABFs ansvariga för fackliga studier träffas.
Folkbildning för bättre arbetsmiljö

LOs och ABFs gemensamma projekt har utbildat
centrala handledare, som i sin tur hade målet att
utbilda 10 000 skyddsombud under en treårsperiod. Under året närmade vi oss det dubbla samtidigt som projektet avslutades.
KTB (Korttidsbidrag)

LO fördelade KTB till cirka 7 500 personer, varav
67 procent kvinnor och 33 procent män, som har
studerat på grundskole- och/eller gymnasienivå
i svenska, engelska, matematik eller samhällsorienterande ämnen. Beloppet på cirka 42,5 miljoner
fördelades på uppdrag av staten.
Den borgerliga riksdagsmajoriteten har beslutat
att från 2008 ta bort KTB. Tillsammans med en
minskning om 600 miljoner till vuxenutbildningen
försvårar det främst för dem som står längst bort

LOs kunskapssystem

I år minskade antalet deltagare i de kvalificerade
fackliga utbildningarna i LOs kunskapssystem
drastiskt från 2 701 år 2006 till 1 634 deltagare år
2007. Minskningen har i huvudsak skett inom områdena arbetsmiljö- och bolagsstyrelseutbildning
där de ekonomiska förutsättningarna förändrades.
Den borgerliga majoriteten tog bort de så kallade
partsmedlen som bland annat använts till denna
vidareutbildning. Kursavgiften hamnade i stället
på arbetsgivarens bord vilket har varit svårt att få
arbetsgivaren att ta. År 2006 utbildades 1 160 deltagare i olika arbetsmiljöutbildningar, medan det
bara var 371 stycken 2007. I bolagsstyrelseutbildningarna sjönk deltagarantalet från 355 deltagare
till 31 deltagare!
Fjolårets omläggning från internat- till exter-
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nat av kursen ”Insikter” fortsatte 2007. Huvuddelen sker nu i externatform. Arbetssättet för
förbundsavdelningarna att rekrytera deltagare från
ett mindre upptagningsområde än hela landet är
fortfarande under inövning. Det kan förklara den
lilla minskningen av deltagare under året. Utvärderingarna säger dock att satsningen på externatkurser är rätt. Medlemmarna får fler möjligheter
att gå en kurs utan att resa bort, kvaliteten på kursen uppfattas som bättre än på internaten, samt
att förväntningar och mål uppfylls gott och väl.
Könsfördelningen inom hela kunskapssystemet
är, liksom föregående år, 60 procent män och 40
procent kvinnor. Ser man endast till externatutbildningarna är en liten majoritet av deltagarna
kvinnor.

serad värld. Den ger aktiva medlemmar i Norden
möjlighet till närmare inbördes kontakter samtidigt som de tillsammans studerar internationella
frågor under ILO-konferensen. Den är öppen för
alla, men riktar sig i första hand till yngre som i
sina förbund visat en vilja att göra en insats i det
internationella fackliga arbetet inom och utom
Norden. Följande personer fick stipendier för att
delta i Genèveskolan 2007:
Emil Andersson
Byggnads
André Persson
Byggnads
Adam Lindberg
Livs
Fredrik Ståhle
Livs
Maria Hammarlund
Handels
Jenni Tervo
Handels
Lowisa Anderzon
Kommunal

Genèveskolan

Nordiska folkhögskolan i Genève genomför
årligen en fyraveckorskurs om fackets och olika
folkrörelsers möjligheter att påverka i en globali-

Projektet ”Learning needs analysis of trade union trainers”

Inom ramen för EU-programmet ”Sokrates” har
LO, ABF, Runöskolan, Lancaster University och

LOs kunskapssystem, antal deltagare 2000–2007

Insikter
Arbetsmiljö
FLF
Ekonomi
Arbetsrätt
Opinion
Organisation
Övrigt
Funktionärer
Totalt
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2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

376
910
311
498
61
183
51
354
142
2 886

396
1 369
270
82
250
94
79
300
120
2 960

385
1 618
251
89
312
139
131
463
126
3 514

448
1 660
280
302
304
227
81
573
108
3 983

444
1 206
288
31
395
187
11
672
105
3 339

549
1 003
281
41
271
166
19
480
83
2 893

541
1 160
355
39
298
121
13
139
35
2 701

462
371
44
46
204
136
0
370
14
1 647

fackliga huvudorganisationer i Bulgarien, Lettland
och Portugal sökt och beviljats ett tvåårigt projekt. Syftet är att utforska och definiera gemensamma kriterier och metoder för att identifiera
kompetensutvecklingsbehov hos fackliga studieorganisatörer. Målet är att skapa metoder för detta,
testa och utvärdera de utarbetade metoderna,
dokumentera och sprida kunskap om dem.
Läs- och skrivsvårigheter

Samarbetet mellan LO, ABF och FLMS (Förbundet funktionshindrade med läs- och skrivsvårigheter) har fortsatt under året. Regional verksamhet
finns i flera LO-distrikt.
I slutet av året genomfördes en konferens i
Örebro med temat ”Arbetsmarknad” där flera
riksdagsledamöter deltog.
Utvärdering av facklig utbildning

Verktygen för insamling och registrering av
utvärderingsdata från kursdeltagare har varit i
bruk i två år. Sammanställningar tas kontinuerligt
fram över kursdeltagarnas åsikter om LOs fackliga
utbildningar och används framför allt i kursutvecklingsarbetet. Generellt är nästan samtliga
deltagare nöjda eller mycket nöjda med de utbildningar som genomförs, både när det gäller kvalitet
och måluppfyllelse.
LO idédebatt

Under året har den lokala och regionala verksamheten växt. På ett flertal orter har samarbete
inletts med närliggande organisationer. LO idédebatt centralt har, tillsammans med Attac Sverige
anordnat höstläger med temat ”En annan värld
är möjlig”, varit med och arrangerat Socialistiskt
forum i Stockholm samt projekterat ”Filmer och
samtal om makt och rättvisa”. LO idédebatt avvecklades den 31 december 2007.

Ungdomsverksamhet
Tyngdpunkten i ungdomsverksamhetens arbete
har varit att stärka LO-distriktens ungdomsverksamhet. LO-distrikten organiserar verksamheten i
regionala ungdomskommittéer där avdelningarna
och SSU är representerade. LO samordnar verksamheten med förbunden och SSU. Fyra regionala
ungdomskonferenser genomfördes under våren
för att bland annat gå igenom LO-distriktens
ungdomsverksamhet.
Facket i skolan

Under mars, april och maj månad besökte LOdistrikten 800 skolklasser för att informera om
vilka rättigheter och skyldigheter eleverna har när
de ska sommarjobba. Flera LO-fack informerade
elever på högstadieskolor. Under hösten genomfördes en skolorganisatörsutbildning med cirka 30
deltagare.
Fackliga ungdomsutbildningar

LO-distrikten genomförde tre olika ungdomsutbildningar för LO-medlemmar under 30 år. Cirka
2 000 deltagare gick fackets grunder och cirka 600
valde att gå vidare till steg två facket och politiken.
Facket i sommarland och vinterland

LO bedriver verksamheterna facket i sommarland
och vinterland. Syftet är att hjälpa ungdomar
under deras ferieperiod. Samtliga LO-distrikt har
genomfört utåtriktade kampanjer och riktade arbetsplatsbesök på arbetsplatser där feriearbetande
ungdomar jobbar. Framförallt har arbetsplatser
inom hotell och restaurang, handel samt kommunal besökts. Under januari till och med april
genomförde LO-distrikten i Gävleborg–Dalarna,
Mellersta Norrland, Västerbotten och Norrbotten
riktade arbetsplastsbesök på vinterorter för att
informera om facket och värva medlemmar.
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Fackets hjälptelefon

Unga fackligt aktiva svarar på arbetsmarknadsfrågor från framför allt sommarjobbare, men även
från föräldrar och arbetsgivare. Dessutom svarar
fackets hjälptelefon även på frågor via mail och
andra digitala kanaler, till exempel Lunarstorm
och webb-mötesplatser/communitys för ungdomar. Tjänsten är gratis och är öppen året runt,
men extrabemannad från början av maj till slutet
av augusti. En annonskampanj, som stöder facket
i sommarland och fackets hjälptelefon, genomfördes under våren.
Internationellt ungdomsarbete

Under året har LO varit representerade i EFS och
IFS ungdomsgrupper. Sverige har genom samarbete med övriga Norden jobbat för att verksamheten
mer ska vara inriktad mot rekrytering och organisering av ungdomar.
Ungdomsforum

Under oktober månad genomfördes det fjärde
ungdomsforumet i följd. Där samlades 150 fackligt
aktiva ungdomar från hela landet för tre dagar
fyllda med diskussioner kring kollektivavtal, ungdomsverksamhet och rättvisefrågor.
Yrkeslandslaget

LO har i samverkan med förbunden framgångsrikt deltagit i yrkes-VM i Japan. Det svenska
yrkeslandslaget som omfattade 32 tävlande i 29
yrken var det hittills största landslaget. Ett antal
förbundsgemensamma träffar har initierats där
förbunden bland annat informerats om de förberedande träffarna, vilka under 2007 var tre stycken. Förbunden har dessutom getts möjlighet att
informera och påverka utifrån deras perspektiv.
LO har genom utsedd lagledare såväl förberett och
varit med och genomfört teambuildingträffar för
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deltagarna i yrkeslandslaget samt deltagit i presskonferenser runt om i landet.
Yrkeslandslaget gjorde mycket bra ifrån sig
med 2 bronsmedaljer och 14 hedersmedaljer.

Kulturverksamhet
LO-kansliet stödjer förbundens egna projekt och
bevakar förbundens intressen i exempelvis Statens kulturråd. LO har även spelat en viktig roll
i bildandet av det europeiska teaternätverket @
work mellan teaterhus och fackföreningar i sex
europeiska länder. CDn ”Med hjärtat till vänster”
med alster av Stefan Sundström, Sanna Carlstedt
och Roland Jansson var LO med om att producera
till första maj.

Fackligt-politiskt arbete
Den facklig-politiska verksamheten har samordnats
med förbunden i socialdemokraternas fackliga utskott. Frågor om fler bra jobb, trygghet i förändring
samt jämlikhet och rättvisa har stått i centrum.
Aktiviteter på temat ”Kamp för rättvisa” har
genomförts i landet på grund av den borgerliga
regeringens försämringar för sjuka och arbetslösa.
Medlemmarna upprörs över hur Sverige har blivit
kallare och att klyftorna växer.
Under året har LO och förbunden färdigställt
en facklig-politisk handlingsplan med syfte att
stimulera LO-förbundens medlemmar att aktivera
sig politiskt.
Parollen för förstamajfirandet var ”Alla ska
med. Alla behövs”. LOs lokala utvecklingsarbete
för ökad mobilisering har ägt rum i Eskilstuna och
Strängnäs och första maj i Linköping dokumenterades i ett bildspel på dvd.
I LO-distrikten bereder man hur den lokala
tvärfackliga strukturen ska se ut för att ge mesta

möjliga verksamhet och med en tydligare styrning från förbundsavdelningarna. I flertalet av
LO-distrikten har ett förändringsarbete startats.
De förändringar som skett är lite olika beroende
på var i landet det sker. Två huvudvarianter har
kristalliserats fram; den ena är att samtliga LOfack går upp i distriktets verksamhet och att det
bildas lokala kommittéer. Den andra varianten är
att ett antal kommuner går samman antingen som
egen juridisk person eller som en del av distriktsverksamheten.

LO-distrikten
Organisationsförändringar

LO-kongressen 2004 beslutade att den regionala
och lokala tvärfackliga verksamheten skulle struktureras om. Målsättningen med beslutet var att
uppnå ökad slagkraft och bärkraft samtidigt som
den lokala fackliga sammanhållningen och verksamheten skulle stärkas. Detta har varit en viktig
arbetsuppgift bland LO-distrikt och LO-facken i
kommunerna under året.
Arbetet har gått vidare med sammanslagningen av LO-distrikten i Örebro och Värmland som
beslutat gå samman till LO-distriktet i Örebro och
Värmland med säte i Karlskoga. LO-distrikten i
Uppsala, Sörmland och Östergötland har beslutat
gå samman till LO-distriktet i Mellansverige med
säte i Katrineholm. Dessa två sammanslagningar
kommer att gälla från årsskiftet 2007–2008. I och
med detta är landet inför LO-kongressen 2008
indelat i tretton LO-distrikt.

mation, samordning av fackliga studier, jobben
och sysselsättningen samt försäkringsrådgivarverksamheten är andra viktiga arbetsområden
som genomsyrar de direkta verksamheterna. Dessa
sakfrågor och det strikt organisatoriska har diskuterats vid ordförande- och ombudsmannakonferenser samt distriktens VU-överläggningar.
Den regionala och lokala organisationen har
ledamöter utsedda till länsarbetsnämnder, arbetsförmedlingsnämnder, socialförsäkringsnämnder,
strukturråd med mera som verktyg för att påverka
frågor som är viktiga för medlemmarna. De organisatoriska förändringarna som beslutats inom
arbetsmarknadspolitiken med den nya myndigheten Arbetsförmedlingen från årsskiftet 2007–2008
kommer att ge förändrade villkor för vårt inflytande. Hur vår nya roll ska se ut har varit en fråga
som under årets sista del engagerat LO-distrikten.

Verksamheten regionalt och lokalt

Under året har facklig-politisk verksamhet varit
en fråga som stått högt upp på dagordningen
bland de prioriterade verksamheterna. Facklig
ungdomsverksamhet, skolorganisation och infor-
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Så styrs LO
Kongressen är LOs högsta beslutande organ.
LOs styrelse och ledning väljs av kongressen.

Stående från vänster: Ulla Lindqvist, LO, Hans-Olof Nilsson, Livsmedelsarbetareförbundet, Stig Larsson, Elektrikerförbundet, Jan-Henrik
Sandberg, Pappersindustriarbetareförbundet, Tommy Andersson, Grafiska Fackförbundet, Kjell Dahlström, Skogs- och Träfacket,
Wanja Lundby-Wedin, LO, Leif Håkansson, LO, Susanna Gideonsson, Handelsanställdas förbund, Hans Tilly, Byggnadsarbetareförbundet,
Lars-Åke Lundin, Målareförbundet, Erland Olauson, LO
Sittande från vänster: Anders Tiderman, Industrifacket Metall, Jan Rudén, SEKO, Hans Öhlund, Fastighetsanställdas förbund, Ylva Thörn,
Kommunalarbetareförbundet

Landsorganisationens styrelse fr o m 2007-10-23

Wanja Lundby-Wedin
Erland Olauson
Ulla Lindqvist
Leif Håkansson

LO
LO
LO
LO

Ordinarie ledamöter

Suppleanter

Hans Tilly
Byggnadsarbetareförbundet

Thomas Gustavsson
Byggnadsarbetareförbundet
Stig Larsson
Elektrikerförbundet
Gunnar Ericson
Byggnadsarbetareförbundet

Hans Öhlund
Fastighetsanställdas Förbund

Lars-Åke Lundin
Målareförbundet
Anders Bergsten
Fastighetsanställdas Förbund
Hans-Åke Engdahl
Målareförbundet

Tommy Andersson
Grafiska Fackförbundet

Erik Georgii
Grafiska Fackförbundet
Michael Nyqvist
Grafiska Fackförbundet
Ann-Marie Stenberg Carlsson
Grafiska Fackförbundet
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Ordinarie ledamöter

Suppleanter

Lars-Anders Häggström
Handelanställdas Förbund

Susanna Gideonsson
Handelsanställdas Förbund
Tommy Tillgren
Handelsanställdas Förbund
Gustaf Holmlund
Handelsanställdas Förbund

Ella Niia
Hotell- och Restaurang Facket

Per Persson
Hotell och Restaurang Facket
Malin Ackholt
Hotell och Restaurang Facket
Mats Hansson
Hotell och Restaurang Facket

Stefan Löfven
IF Metall

Leif Ohlsson
IF Metall
Anders Ferbe
IF Metall
Anders Tiderman
IF Metall

Ylva Thörn
Kommunalarbetareförbundet

Lars-Åke Almqvist
Kommunalarbetareförbundet
Håkan Pettersson
Kommunalarbetareförbundet
Anneli Hellander
Kommunalarbetareförbundet
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Ordinarie ledamöter

Suppleanter

Hans-Olof Nilsson
Livsmedelsarbetareförbundet

Gerald Lindberg
Livsmedelsarbetareförbundet
Eva Karlsson
Livsmedelsarbetareförbundet
Pauli Kristiansson
Livsmedelsarbetareförbundet

Jan Rudén
SEKO

Tomas Abrahamsson
SEKO
Sven-Olof Hellman
SEKO
Yvonne Karlén
SEKO

Kjell Dahlström
Skogs- och Träfacket

Jan-Henrik Sandberg
Pappersindustriarbetareförbundet
Lars Johansson
Skogs- och Träfacket
Per-Olof Sjöö
Skogs- och Träfacket

Per Winberg
Transportarbetareförbundet

Clas Linder
Transportarbetareförbundet
Martin Viredius
Transportarbetareförbundet
Sten-Ove Niklasson
Transportarbetareförbundet
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LOs representantskap

LOs representantskap kallades under 2007 till två
ordinarie sammanträden den 10 maj i Stockholms
Folkets Hus samt den 23 oktober i Pelarsalen på
Norra Latin i Stockholm.

Årsmötet den 10 maj
Frågor som har dominerat under året är kampen
om a-kassan och arbetsmarknadspolitiken.
Representantskapet beslutade att godkänna årsredovisningen för år 2006 och att till kongressen
tillstyrka att LOs styrelse beviljas ansvarsfrihet för
2006 års förvaltning.
I enlighet med styrelsens förslag godkände
representantskapet att avgiften till LO ska vara
oförändrad under 2008.
Motioner

Representantskapet godkände styrelsens utlåtanden över de 13 inkomna motionerna:
• Anslå medel för att fortsätta och intensifiera
arbetet med att utveckla otraditionella metoder för medlemsrekrytering och närvaron på
arbetsplatserna (Livs avd 4)
• Anslå medel för att fortsätta utvecklingsarbetet med nya och otraditionella metoder

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

Jonas Pettersson är medlem i
Svenska Byggnadsarbetareförbundet.

för medlemsrekrytering och medlemsservice
(Hotell och Restaurang Facket avd 02)
Anslå medel för att fortsätta och intensifiera
arbetet med att utveckla otraditionella metoder för medlemsrekrytering och närvaron på
arbetsplatserna (Handels avd 20)
Anslå medel för att fortsätta och intensifiera
arbetet med att utveckla otraditionella metoder för medlemsrekrytering och närvaron på
arbetsplatserna (SEKO Stockholm)
Gemensam LO a-kassa (SEKO Västerbotten)
LOs syn på gymnasieskolan (Kommunal Dalarna)
Skapa en arbetsmarknad där alla har rätt till ett
heltidsarbete (Kommunal Värmland)
Rehabiliteringsombudsman (Byggnads Linköping)
Gränsdragningsfrågor (Byggnads Malmö)
Distribution av LO-tidningen till samtliga
medlemmar utan kostnad (Målareförbundet
avd 5 Norr- och Västerbotten)
Utbildning kombinationsarbete (Skogs- och
Träfacket avd 2 Västerbotten)
Ersättning för karensdag och löneförlust vid
sjukfrånvaro på grund av olycksfall (Skogs- och
Träfacket avd 4 Gävleborg)
Ersättning för inkomstförlust i samband med
olycksfall på arbetsplatsen (Skogs- och Träfacket avd 8 Värmland-Dal)
Inkomstförsäkring vid arbetslöshet (Skogs- och
Träfacket avd 17 Västra Skåne)
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Rapporter

• Erland Olauson, Åsa Forsell samt Linda Grape
föredrog rapporten angående Välfärdsprojektet.
• Representantskapet ansåg rapporten föredragen.
• Leif Håkansson föredrog rapporten om medlemsrekrytering.
• Representantskapet ansåg rapporten föredragen.

Sammanträdet den 23 oktober
Wanja Lundby-Wedin inledde mötet med att hälsa
välkomna till världens starkaste fackföreningsrörelse. Trots nödvändiga strukturförändringar finns
det en kraft hos fackföreningsrörelsen att förhandla fram omställningsavtal och det är det inte
många fackföreningsrörelser i världen som har.
Medlemsförbunden har förlorat 90 000 medlemmar de 8 första månaderna i år, vilket till största delen beror på den ökade a-kasseavgiften.
Motioner

Representantskapet godkände styrelsens utlåtanden över den inkomna motionen:
• Utökad AGB-försäkring (Industrifacket Metall)
Uttalande

• Wanja Lundby-Wedin föredrog kort om LOs
styrelses förslag till uttalande angående Burma.
Representantskapet beslutade att anta uttalandet.
Rapporter

• Erland Olauson informerade, Thord Pettersson
redovisade slutrapporten om Välfärdsprojektet.
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Representantskapet godkände slutrapporten
från välfärdsprojektet samt överlämnade rapporterna till LOs styrelse för vidare hantering.
• Börje Söderström, LO, föredrog information
om strukturell förändring omkring LO-distrikt
och LO-facken i kommunerna.
Representantskapet godkände rapporten.
• Claes-Göran Enman, LO, föredrog om beslut
om enhetlig avgift för den lokala verksamheten
inom respektive LO-distrikt.
Representantskapet yrkade bifall till styrelsens
förslag.
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Arbetsfördelning för LO-ledningen och kanslichefen

Ordförande

Ordföranden utövar tillsammans med styrelse och
arbetsutskott ledningen för Landsorganisationens
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
• internationellt fackligt arbete
• ekonomisk politik
• integrations- och jämställdhetsfrågor
• arbetsmarknadspolitik
Under ordföranden lyder vidare LOs egen organisation och informationsverksamhet.

Anders Lidén är medlem i
Svenska Pappersindustriarbetareförbundet.

Ordföranden har följande uppdrag:
• AFA, Livförsäkring, ledamot
• AFA, Sjukförsäkring, ledamot
• AFA, Trygghetsförsäkring, ledamot
• Aftonbladets styrelse, vice ordförande
• AMF-Pension, ledamot
• Anna Lindhs Minnesfond, ledamot
• Arbetsmarknadsnämnden, Svenskt NäringslivLO, ledamot
• Arbetsmarknadsstyrelsen
• EFS, ordförande
• EFS styrkommitté, ledamot
• Folk och Försvar, ordförande
• Folksam Sak, ordförande
• Föreningen för Brysselkontoret, vice ordförande
• Handelsbolaget Klockan, suppleant
• IFS, förste suppleant
• Jubileumsfonden (SAP)
• KFF-Nämnden, ledamot
• Labour Market Dialogue, ledamot
• LO Media AB, ordförande
• LO-TCO-kommittén, ledamot
• NFS, ledamot
• Olof Palmes Minnesfond, ledamot
• Projektet Hälsa och Framtid, intressentgrupp
• Riva del Sole SpA, ordförande
• Rådet för mångfald i arbetslivet, styrgrupp
SAMAK, ledamot
• SAP, VU och partistyrelsen
• Users Award, ordförande
• ÖBs Samverkansråd, ledamot
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Förste vice ordförande och avtalssekreterare

Förste vice ordföranden biträder ordföranden i
dennes åligganden och är ordförandens ställföreträdare. I egenskap av avtalssekreterare ansvarar
och samordnar förste vice ordföranden förhandlingsverksamheten. Förste vice ordföranden svarar
därutöver för
• löne- och arbetstidspolitik
• organisations- och gränsdragningsfrågor
• försäkringsfrågor
• arbetsrätt och övrig reglering av allmänna
anställningsvillor
• stadgefrågor
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Förste vice ordföranden/avtalssekreteraren har
följande uppdrag:
• AFA Livförsäkring, ledamot
• AFA Livförsäkring, Finansutskottet, ledamot
• AFA, Sjukförsäkring, ledamot
• AFA, Sjukförsäkring, Finansutskottet, ledamot
• AFA Trygghetsförsäkring, ledamot
• AFA Trygghetsförsäkring, Finansutskottet,
ledamot
• Aftonbladets styrelse, ledamot
• AMF-Pension, ledamot
• AMF-Pension, Finansutskottet, ledamot
• AMF-Pension Fondförvaltnings AB, ledamot
• Arbetets Museum, ordförande
• Arbetsdomstolen, ordinarie ledamot
• Arbetsmarknadsnämnden, Svenskt NäringslivLO, ledamot
• EFS, styrelseledamot
• Folkrörelsernas servicecenter, ordförande
• Folksam Sak, ordinarie ledamot
• FORA, ledamot
• Första AP-fonden, ledamot
• LO-TCO Rättsskydd AB, ordförande
• Riva del Sole, vice ordförande
• KFF-nämnden, ledamot
• LO Media AB, ledamot

Andre vice ordförande

Andre vice ordförande biträder ordföranden i
dennes åligganden och är efter förste vice ordföranden ordförandens ställföreträdare. Andre vice
ordföranden svarar därutöver för
• arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor
• utbildnings- och kompetensutvecklingsfrågor
• arbetslivsutveckling inklusive IT-frågor
• facklig utbildning och kulturfrågor
• facklig-politisk samverkan
• ungdomsfrågor
• LOs regionala organisation

Andre vice ordföranden har följande uppdrag:
• ABFs styrelse
• AFA, Livförsäkring, ledamot
• AFA, Trygghetsförsäkring, ledamot
• Arbetslivsresurs, styrelseledamot
• Arbetsmarknadens yrkesråd, vice ordförande
• Arbetsmiljöverket, ledamot
• Cancerfonden, ledamot
• Ernst Wigforss Minnesfond, ledamot
• Folksam Spar, ledamot
• FORA, suppleant
• Handelsbolaget Klockan, suppleant
• Hjalmar Brantings Minnesfond, ledamot
• Jubileumsfonden (SAP)
• KP Pension, vice ordförande
• LO-media AB, ledamot
• Per Albin Hanssons Minnesfond, ledamot
• Prevent, vice ordförande
• SAMAK, ledamot
• Socialdemokratiska Fackliga Utskottet, ordförande
• Tage Erlanders minnesfond, ledamot
• Youth Skill Sweden
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Tredje vice ordförande

Tredje vice ordförande biträder ordföranden i dennes åligganden och är efter förste och andre vice
ordföranden ordförandens ställföreträdare. Tredje
vice ordföranden svarar därutöver för
• internationellt fackligt utvecklingssamarbete
• näringspolitik- och regionalpolitik
• omställningsfrågor
• energi- och miljöpolitik
• arbetet mot den ekonomiska brottsligheten
• strukturfondsfrågor
• medlemsförsäkringar
• ägarpolicy (företagens sociala ansvar)
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Tredje vice ordföranden har följande uppdrag:
• AFA, Livförsäkring, suppleant
• AFA, Sjukförsäkring, ledamot
• Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, suppleant
• Energimyndigheten, ledamot
• Folk och försvars internationella råd, ledamot
• Folksam-LO fondbolag, vice ordförande
• Folksam-LO fondförsäkringsbolag, vice ordförande
• Folksam saks stämma, ordinarie ledamot
• FORA, ledamot
• Kollektivavtalsstiftelsen Trygghetsfonden TSL,
vice ordförande
• LOs Försäkringshandelsbolag, ordförande
• LO-TCO biståndsnämnd, ordförande
• NFS styrelse, ledamot
• Olof Palmes Internationella Center, vice ordförande
• QIII, ledamot
• SIDA, ledamot
• Statens Jordbruksverk, ledamot
• Stiftelsen Trygghetsfonden KFO-LO, ledamot
• Tage Erlanders fond för naturvetenskap och
teknik, ledamot
• TUAC, ledamot

Kanslichef tillika ekonomichef

Kanslichefen ansvarar under LOs ordförande för
samordningen av kansliets administrativa och affärsmässiga verksamhet.
Kanslichefen ansvarar för förberedelserna inför
arbetsutskott, styrelse och representantskap samt
biträder ordföranden i frågor som rör kansliets
organisation. Kanslichefen svarar för arbetsgivarfunktionen i förhållande till enhetschefer och
övriga anställda.
I tjänsten ingår ansvar för placeringar av LOs
tillgångar samt uppföljning och planering av den
årliga verksamheten. Kanslichefen är även chef för
ekonomienheten. I övrigt utför kanslichefen de
uppgifter som ordföranden delegerar till honom.

Kanslichefen tillika ekonomichefen har följande
uppdrag:
• AFA Livförsäkrings AB, finansutskottet, ledamot
• AFA, Sjukförsäkring, ledamot
• AFA, Sjukförsäkrings AB, finansutskottet,
ledamot
• AFA Trygghetsförsäkrings AB, finansutskottet,
ledamot
• Aftonbladets styrelse, ledamot
• Brunnsviks folkhögskola, ordförande
• Folkets Hus, ledamot
• Folksam Liv, suppleant
• Folksam Liv Revisionskommitté, ordförande
• Handelsbolaget Klockan, ordförande
• LO, säkerhetschef
• LO/Folksams försäkringskommitté för Samlingsförsäkringen, ordförande
• LO-förbundens/Folksams placeringsutskott,
ordförande
• LO-media AB, Verkställande direktör
• LO-TCO Rättsskydd AB, ledamot
• LOs Försäkringshandelsbolag, ledamot
• Spaden Fastighets AB, ordförande
• Strykjärnet Norrköping HB, ordförande
• Värdepappersfonden Borgen, Nordea, ordförande
• Ägarstyrelsen för Förbundsdepåer och Förbundsfonder i Föreningssparbanken, ledamot
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LO-kansliets organisation

Kanslichef

Arbetsutskottets kansli

Kanslichefen ansvarar under LOs ordförande för
samordningen av kansliets administrativa verksamhet och svarar för arbetsgivarfunktionen i
förhållande till enhetschefer och övriga anställda.
Han ansvarar för förberedelserna inför arbetsutskott, styrelse och representantskap samt biträder
ordföranden i frågor som rör LOs organisation. I
övrigt utför kanslichefen de uppgifter som ordföranden delegerar till honom.

Enheten leds av LOs presschef som tillika är
enhetschef. Enheten ger service till LOs ledning
och arbetar fortlöpande fram förslag om frågor
som prioriteras av ledningen och vilka massmediala opinionsinsatser som ska göras. Bevakar och
tar, i samverkan med berörda policyenheter, fram
underlag till ledningen i aktuella fackliga och
politiska frågor. Enheten tar fram underlag för
styrelser, arbetsgrupper och sammanträden som
LO-ledningen deltar i. Enheten administrerar, planerar och organiserar arbetsutskottets, styrelsens
och representantskapets sammanträden. Arbetsutskottets kansli samarbetar med och stödjer hela
LOs kansli gällande massmediala frågor.

LO-kansliet

LO-kansliet består av följande enheter:
• arbetsutskottets kansli
• ekonomienheten
• enheten för ekonomisk politik och arbetstagares rättigheter
• enheten för facklig utbildning
• informationsenheten
• internationella enheten
• IT- och internserviceenheten
• löne- och välfärdsenheten
• näringspolitiska enheten
• organisationsenheten
• personal- och administrativa enheten

Ekonomienheten

Enhetens främsta uppgift är att producera underlag för den ekonomiska styrningen av organisationen samt att förvalta LOs fastigheter och
övriga tillgångar i enlighet med LOs stadgar och
styrelsens direktiv. Verksamhetsplaner, budget och
budgetuppföljning upprättas och genomförs av
enheten tillsammans med personal- och administrativa enheten. Ekonomienheten ansvarar även
för bolagsfrågor inom LO-koncernen.
Verksamheten är uppdelad i två arbetsområden:
• fastighetsförvaltning
• redovisning

Camilla Lundh är medlem i
Grafiska Fackförbundet – Mediafacket.
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Enheten för ekonomisk politik och arbetstagares rättigheter

Enheten är uppdelad på två policygrupper: ekonomgruppen, med ansvar för ekonomisk politik
och arbetstagargruppen, med ansvar för arbetstagares rättigheter.
Ekonomgruppens ansvarsområden:
• finansiell ekonomi
• handelspolitik
• inkomstfördelning
• internationell ekonomi
• lönebildning
• konjunkturbedömningar
• makroekonomi
• skattepolitik
• sysselsättningspolitik
Arbetstagargruppens ansvarsområden:
• allmänna anställningsvillkor
• anställningsskydd
• arbetsmarknadspolitik och a-kassa
• diskriminering
• integration
• jämställdhet och förutsättningar för fackligt
arbete
• migration
• omställningsförsäkring
Enheten för facklig utbildning

Enheten samordnar och utvecklar facklig utbildning, folkbildning och idédebatt. Verksamheten omfattar stöd till medlemsutbildning och
grundläggande förtroendemannautbildning. LOs
kunskapssystem, LOs IT-skola, LOs högskola, tvärfacklig utbildning för LO-facket i kommunerna
och LO-distrikten, produktion av studiematerial
samt LO idédebatt.
I enhetens ansvarsområden ingår också samordning av europafackliga utbildningsprojekt,
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hantering av korttidsbidraget på uppdrag av
utbildningsdepartementet, stipendier till Genèveskolan samt LOs arbete mot läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Samråd med förbunden sker
genom LOs centrala utbildningskommitté.
Informationsenheten

Informationsenheten omsätter styrelsens mål
till opinionsbildningsmål, samordnar LOs kommunikativa verksamhet, utvecklar LOs image och
tillhandahåller kampanjstöd. Enheten ansvarar för
LOs interna information, trycksaksproduktion,
webbinformation och interntryckeri. Samråd med
förbunden sker genom LOs informationsråd.
Internationella enheten

Enheten svarar för samordning av LOs internatio
nella verksamhet inklusive LO-kansliets och förbundens gemensamma arbete inom europeiska och
internationella fackliga och mellanstatliga organ. Enheten fungerar även som stöd för LO-ledningen vid
dess internationella uppdrag. Enheten ansvarar för
utformning och genomförande av LOs policy på det
internationella området, inklusive biståndsfrågor.
IT- och internserviceenheten

Enheten har till uppgift att utveckla, underhålla
och förvalta de IT-system som används inom LO.
Enheten levererar IT-tjänster till LOs servicecenter
i Valdemarsvik och sköter drift av medlemssystem
för förbund och a-kassor samt ansvarar för kontorsservice, reception och lokalvård i LO-kansliet.
Löne- och välfärdsenheten

Löne- och välfärdsenheten arbetar inom tre huvudområden:
• arbetsmiljö
• försäkring
• löner

Samråd med förbunden sker genom avtalsråd, försäkringsutskottet, miljö- och arbetslivsutskottet
samt i en rad andra utredningar och arbetsgrupper. Samarbetet med arbetsgivarnas organisationer
sker inom ramen för gemensamma pensioner och
försäkringar, Prevent och flera andra grupperingar.
Näringspolitiska enheten

Näringspolitiska enheten arbetar inom tre huvudområden:
• näringspolitik
• utbildning
• välfärd
Inom det näringspolitiska området arbetar enheten med närings- och tillväxtfrågor och regional
utveckling, energi- och miljöpolitik, bostadspolitik samt frågor kring ekonomisk brottslighet och
företagens sociala ansvar.
Enheten arbetar med den samlade utbildningspolitiken, men fokus ligger framför allt på
yrkesutbildningen för ungdomar och vuxna och
möjligheten till kompetensutveckling i arbetslivet. EUs strukturfonder, trygghetsfonderna och
forskningspolitiken är andra delar inom området.
Inom välfärdsområdet arbetar enheten med
frågor som rör den generella välfärdspolitiken –
socialförsäkringar, familjepolitik och offentlig
finansierad verksamhet. Vidare görs analyser av
välfärdsutveckling, inkomstfördelning och fördelningseffekter. Folkhälsoarbetet och konsumentfrågorna följs.
Organisationsenheten

Enheten ansvarar för den tvärfackliga organisationen och utvecklingen i LO-distrikten och LOfacken i kommunerna. I detta ingår att samordna
LO-kansliets verksamhet som vänder sig mot de
regionala och lokala LO-organisationerna. Enhe-

ten har ungdomsverksamhet, skolinformation,
kultur och facklig-politisk verksamhet som särskilda ansvarsområden.
Personal- och administrativa enheten

Enheten ansvarar för all övergripande personaladministration och för utvecklingen av administrativa rutiner så att kontorsadministrationen
fungerar på ett effektivt och ändamålsenligt sätt
inom kansliet. Enheten fungerar även som en
intern resurs.
Enheten fungerar som rådgivare inom personal- och administrativa frågor. Huvudsakliga
arbetsområden är förhandling av löne- och anställningsvillkor, kompetensutveckling, arbetsmiljö,
friskvård, rehabilitering, psykosociala frågor,
intern jämställdhet, integration och rekrytering.
Enheten ansvarar även för servicefunktionerna
registratur, bibliotek och arkiv samt beställning av
resor till LOs fackliga utbildningar.
Arbetarrörelsens förhandlingsorganisation
(AFO) ansvarar för de övergripande arbetsgivarfrågorna inom AFOs medlemsgrupper. Stor vikt
har lagts i arbetet om vår roll som arbetsgivare i
en facklig organisation. Under verksamhetsåret
har treåriga kollektivavtal slutits mellan AFO –
Handels, Handels kursgårdsavtal, Kommunals
kursgårdsavtal, Svenska folkhögskolans lärarförbund (SFHL) och Arbetarrörelsens Funktionärers
Förhandlingsorganisation (AFF). Arbetet med
utbildnings- och utvecklingsinsatser har fortsatt
varit i centrum. Under året har seminarium och
utbildningar genomförts utifrån medlemsorganisationernas behov. AFO har tillsammans med
medlemsorganisationerna fortsatt samtalen om
framtidens verksamhet vad gäller personalförsörjning, kollektivavtal, avtalsförsäkringar och
pensionsreglementen.
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Årsredovisning för LO och LO-koncernen

Förvaltningsberättelse 2007

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 arbetslivet. LO
ska också i övrigt verka för en samhällsutveckling
på grundval av politisk, social och ekonomisk
demokrati.
LOs medlemmar utgör 15 anslutna medlemsförbund. Förbunden består i sin tur av sammanlagt
1 624 524 medlemmar vid räkenskapsårets utgång
(1 803 800) varav 54 procent män och 46 procent
kvinnor.

Jenny Ahlberg är medlem i
Hotell och Restaurang Facket.

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
i juni 2004. 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 15 ledamöter, av
dessa är LOs ordförande, förste vice ordförande,
andre vice ordförande och tredje vice ordförande
självskrivna. Övriga ledamöter väljs för kongressperioden av förbunden. Styrelsens uppgift är att
utöva den omedelbara ledningen av Landsorganisationen.

Ordförande

Kanslichef

Arbetsutskottets
kansli

Ekonomienheten

Enhetenför
ekonomisk
politik och
arbets
tagares
rättigheter

Enheten
för facklig
utbildning

Enheten för
närings
politik och
arbetslivs
utveckling

Infor
mations
enheten

Internationella
enheten

IT- och
intern
service
enheten

Löne- och
välfärds
enheten

Organi
sations
enheten

Personaloch administrativa
enheten

LOs kansli var 31 december 2007 indelad i dessa enheter.
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Till styrelsens förfogande finns finanskommittén som har till uppgift att behandla ekonomiska
frågor av gemensamt intresse för LO och dess förbund. Ekonomiansvariga från IF Metall, Kommunal, Handels, Industrifacket, Byggnads och SEKO
finns representerade i kommittén vars ordförande
är LOs ekonomichef.
LO är geografiskt representerat i hela landet
genom 16 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. Sedan kongressen 2004 har det pågått ett arbete med
att förändra distriktsorganisationen.

Information om verksamheten under räkenskapsåret

Arbetet under första halvåret har i stor utsträckning präglats av avtalsrörelsen. Under perioden
har LO också fokuserat på arbetet med den av
riksdagen beslutade förändringen av a-kassan. En
dyrare a-kassa med sämre villkor har fått till följd
att många medlemmar har lämnat både a-kassa
och fackförbund. Ett minskat antal medlemmar
har påverkat LOs ekonomi negativt med närmare
12 mkr för innevarande år. Med hänsyn till detta
har LO under hösten påbörjat ett arbete med
ny organisation inom LO-kansliet med mål att
fokusera på de kärnfackliga frågorna till en lägre
kostnad.
Resultat och ställning

Medlemsavgifterna uppgick till 243,5 mkr (255,1

LO-avgiftens utveckling 1980–2007
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samheten uppgick till – 158,8 mkr (– 94,8 mkr).
Resultatet för den fackliga verksamheten har
belastats med avsättning till omstruktureringsreserv med 100 mkr. Årets resultat blev – 59,4 mkr
(25,5 mkr).

mkr). Medlemsförbunden betalar till LO en avgift
baserad på varje förbunds medlemsantal vilket
motsvarar cirka 157–174 kronor per medlem och
år. Medlemsavgiften till LO per medlem har varit
oförändrad sedan 1991. Nedan visas LO-avgiftens
utveckling per medlem och månad.
Övriga intäkter uppgick till 229,5 mkr (251,5
mkr). Övriga intäkter består i huvudsak av anslag
från statliga myndigheter och andra organisationer bland annat AFA Försäkring. Kostnaden för
verksamheten uppgick till 631,9 mkr (601,4 mkr). I
detta ingår att lämna bidrag till närstående organisationer. Under räkenskapsåret har totalt 31,5 mkr
(32,2 mkr) lämnats som anslag och medlemsavgifter till närstående bland annat Arbetarrörelsens
arkiv, EFS, FFI med flera.
LO strävar med den ekonomiska verksamheten
efter att nå kostnadstäckning för den fackliga
verksamheten. LOs resultat för den fackliga verk-

Eget kapital
För närvarande har LO inga räntebärande skulder.
LO ska hålla en ekonomisk konfliktberedskap
genom relativt hög likviditet i finansförvaltningen
alternativt med tillgångar med gott belåningsvärde vilket fastighetsinnehavet utgör.
Kongressen år 2000 beslutade att värdesäkra
LOs egna kapital med förändringen av konsumentprisindex. Beloppet redovisas som bundet
eget kapital. I huvudsak ska LOs avkastning av
de finansiella tillgångarna och avkastningen på
fastighetskapitalet säkerställa detta krav. LO söker

LOs resultat 2003–2007
Tkr

2007

2006

2005

2004

2003

– 58 849
20 864
80 741
– 100 000

– 94 867
3 301
105 203

– 65 615
66 091
33 230

– 77 015
22 264
86 820

– 79 851
20 881
56 842

Resultat efter finansiella poster

– 57 244

13 637

33 706

32 069

– 2 128

Dispositioner
Skatter

22 409
– 24 607

29 478
– 17 596

17 197
– 38 197

37 824
– 32 838

41 346
– 31 382

Årets resultat

– 59 442

25 519

12 706

37 055

7 836

Facklig verksamhet
Fastighetsförvaltning*
Finansförvaltning
Avsättning till omstruktureringsreserv

* I fastighetsförvaltning ingår LOs andel från fastighetsförvaltande handelsbolag.
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nå bästa möjliga avkastning med ett begränsat
risktagande.
Det egna kapitalet redovisas från och med
2000 fördelat mellan fritt och bundet kapital. Som
bundet kapital redovisas det kapital som Kongressen beslutat värdesäkra med konsumentprisindex.
Som bundet ingående eget kapital har kapitalbehållningen 31 december 1999 använts exklusive reserverade medel. Reserverade medel avser fonderat
kapital för den fackliga verksamheten.
Som framgår av tabellen uppgick LOs egna
kapital vid räkenskapsårets utgång till 1 265 mkr
(1 325 mkr) vilket är lägre än det av kongressen
uppsatta målet. Vidare uppgår LOs obeskattade
reserv till 174 mkr (160 mkr) varav 125 mkr (115
mkr) motsvarar eget kapital.
Framtida utveckling

LO kommer att under 2008 fortsätta arbetet i enlighet med de mål som styrelsen fastställt. Fokus
kommer att ligga på att tillsammans med förbunden rekrytera nya medlemmar. Medlemsfrågan

är en viktig faktor som påverkar både LOs och
förbundens ekonomi och därigenom möjligheterna att genomföra facklig verksamhet. För 2008
förväntas årets resultat vara positivt och är till stor
del beroende av den finansiella verksamheten samt
genomförda strukturförändringar.

Koncernen
Landsorganisationen är moderföretag till följande
företag HB Klockan (51 %), Strykjärnet i Norrköping HB (75 %), LO-Tidningen AB (100 %), LOTCO Rättsskydd AB (90 %), AB Bantorget (100 %),
Riva del Sole (68 %), Users Award AB (100 %),
Täljö Utvecklings nr 1 AB (100 %) samt LO Media
AB med de helägda dotterföretagen Spaden Fastighets AB och LO Service Center AB. Under hösten
2007 har Örenäs Slott Hotell och Konferens AB
bildats i syfte att driva hotellverksamheten vid
Örenäs Slott samt Brunnsvik Förvaltning AB för
att äga och förvalta fastigheterna på Brunnsviks
Folkhögskola.

LOs utveckling av eget kapital 2003–2007
Tkr

2007

2006

2005

2004

2003

1 361 840

1 316 387

1 288 674

1 284 078

1 278 104

Balanserad vinst
Reserverade medel
Årets resultat

– 79 621
42 457
– 59 442

– 49 589
32 359
25 519

– 29 760
27 539
12 706

– 3 580
21 128
37 055

– 17 584
33 271
7 836

Summa eget kapital

1 265 234

1 324 676

1 299 159

1 338 681

1 301 627

Bundet eget kapital
Bundna reserver
Fritt eget kapital
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LO

LO-Media
AB

Spaden
Fastighets
AB

Riva del
Sole Spa

HB Strykjärnet

LO-TCORättsskydd AB

Örenäs
Slott Hotell
& Konferens

Users
Award AB

LOTidningen
AB

Brunnsvik
Förvaltning AB

AB
Bantorget

LO Service
Center AB

Täljö Utvecklings
nr 1 AB

HB
Klockan

Klockan
garage AB

Resultat och ställning
Koncernen har under året omsatt 726,0 mkr (746,6
mkr) och redovisar ett resultat före bokslutdispositioner och skatt med – 14,8 mkr (103,4 mkr).

Resultatet från finansiella investeringar uppgår
till 122,7 mkr (193,5 mkr). Årets resultat uppgår till
– 55,8 mkr (77,2 mkr).

LO koncernens resultat 2003–2007
Tkr

2007

2006

2005

2004

2003

– 60 986
22 001
4 513
3 548
– 6 537
122 676
– 100 000

– 96 969
22 807
8 524
1 932
– 18 676
185 795

– 65 804
80 243
8 504
– 2 860
– 10 511
128 361

– 77 614
45 195
9 004
1 538
– 6 808
163 110

– 88 394
86 279
13 053
30 476
– 9 763
139 625

Resultat efter finansiella poster

– 14 785

103 413

137 933

134 425

171 276

Dispositioner
Skatter
Minoritetens andel av årets resultat

– 30 433
– 10 593

– 927
– 12 336
– 12 950

53
– 47 817
– 13 946

– 2 278
– 39 891
– 13 427

– 7 452
– 50 696
– 16 993

Årets resultat

– 55 811

77 200

76 223

78 829

96 135

Facklig verksamhet
Fastighetsförvaltning*
Hotell och konferensverksamhet
Juridisk verksamhet
Övrig verksamhet
Finansnetto**
Avsättning till omstruktureringsreserv

* I beloppen för år 2005, 2004 och 2003 ingår reavinst avseende försäljning av fastighet.
** I finansförvaltningen 2007 ingår realisationsvinst avseende försäljning av 60 % av andelarna i Österåker Näs fastighets HB för 2006 ingår realisationsvinst
avseende Hasseludden Konferens och Yasuragi.
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LO koncernens rörelsedrivande dotterföretag
Omsättning
mkr

Resultat efter
finansiella
poster

Antal
anställda

Verksamhet

LO Media AB
LO Servicecenter AB

0,2
10,2

43,2
– 4,5

Spaden fastighets AB
LO TCO Rättsskydd AB
LO Tidningen AB
Handelsbolaget Klockan
Klockan Garage AB
Handelsbolaget Strykjärnet
AB Bantorget
Örenäs Slott Hotell och Konferens AB
Brunnsvik Förvaltning AB
Täljö Utveckling nr 1 AB
Riva del Sole SPA
Users Award AB

7,8
64,6
31,7
50,7
2,4
1,1
0,1
4,7
0,5
0
95,6
2,6

2,4
3,7
0,3
19,7
0,3
– 0,8
3,0
– 0,9
– 6,7
– 1,6
5,0
– 2,1

122
3

Äga och förvalta fastigheter
Juridisk verksamhet
Tidningsverksamhet
Äga och förvalta fastigheter
Äga och förvalta fastigheter
Äga och förvalta fastigheter
Finansförvaltning
Hotell och Konferens
Äga och förvalta fastigheter
Äga och förvalta fastigheter
Hotell och Konferens
FoU IT stöd

10,1
7,3
5,4
176,5

0,2
4,1
– 2,2
35,5

9
3
0
69

Företagshälsovård
Licensiering
Äga och förvalta fastigheter
Hotell och Konferens

Dotterföretag
21
76
16

45

Finansförvaltning
Tjänsteproduktion

Intresseföretag
Medicinska Hälsocentralen
Rättvisemärkt
Österåkers Näs Fastighets HB
Folkets Hus i Stockholm
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Finansförvaltningen
LO bedriver sin finansförvaltning i LO och i de
helägda dotterföretagen LO Media AB och AB
Bantorget. LOs finansiella tillgångar utgörs av
andelar i värdepappersfonder. Marknadsvärdet
uppgick den 31 december 2007 till 1 749 mkr att
jämföras med 1 765 mkr vid årets ingång. Fondandelarna är fördelade mellan svenska aktier 348
mkr, utländska aktier 705 mkr, korta räntor 261
mkr, långa räntor 341 mkr, en räntebaserad hedgefond om 43 mkr samt en fastighetsfond om 51
mkr. Under året erhöll koncernen utdelningar
från dessa fonder med 47,0 mkr (42,8 mkr) vilket
motsvarar en direktavkastning om 2,6 % (2,4 %)
beräknat på marknadsvärde.
LO har i sitt placeringsreglemente sökt definiera och tydliggöra de risker LO avser att ta i sin
finansförvaltning och även undvika dessa genom
god diversifiering och delvis valutasäkring i ränteförvaltningen. I aktieförvaltningen sker ingen
valutasäkring.

LO utsätts i sin finansförvaltning för finansiella risker vilket inkluderar förändringar i priser
på såväl aktie- som räntemarknad. I ränteförvaltningen exponeras även LO för motpartsrisk
(kreditrisk). I samband med att en betydande del
av aktieexponeringen är mot utlandet inkluderas
även valutarisk.
LO beaktar alltid den etiska aspekten i sin
placeringsverksamhet. LO utesluter investeringar
hos förvaltare eller i fonder som förknippas med
oacceptabla arbetsförhållanden, kriminell verksamhet, pornografi, miljöförstöring eller bristande
produktsäkerhet. LOs ägande ska baseras på de
universella värderingar som utrycks i FNs allmänna
förklaringar om de mänskliga rättigheterna samt
FNs konvention om medborgerliga och politiska
rättigheter (1966) samt FNs konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (1966).
Den Internationella Arbetstagarorganisationen
ILOs konventioner är vägledande för all placeringsverksamhet.

Koncernens placeringar 2007 (mkr)

Koncernens placeringar 2006 (mkr)

51

43

59

348

261

41

235

408

282

341
740

705

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 2

Diagram 3

Diagrammen visar marknadsvärden på koncernens tillgångar åren 2007 och 2006.
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Fastighetsförvaltningen
LO koncernen äger och förvaltar åtta fastigheter
i centrala Stockholm varav två nyttjas för egen
verksamhet. I beståndet ingår också fastigheten
Örenäs Slott och Konferens.
LO äger via Täljö Utveckling nr 1 AB 40 % av
andelarna Österåkers Näs Fastighets HB. Handels-

bolaget har till uppgift att exploatera området på
fastigheterna Österåker Näs 7:1 och 7:4 i syfte att
avyttra detaljplanelagd mark. Fastigheten Örenäs
hyrs av det helägda dotterföretaget Örenäs Slott
Hotell och Konferens AB som bedriver hotelloch konferensverksamhet. LO äger därutöver en
mindre fastighet i Bryssel. Vidare äger LO 51 % i

LO koncernens fastighetsinnehav
Fastighet

Skolan 1
Skolan 2
Barnhuset 20
Barnhuset 25
Blåkulla 8
Blåkulla 9
Örenäs Slott
Brysselkontoret
Vingråen 30
Islandet 2
Klockan 10
Laxholmen 2
Brunnsvik 1:68
Brunnsvik 3:23
Brunnsvik 3:27
Österåker Näs 7:1
Österåker Näs 7:4
Hasseludden 1:79
Summa

Ägande

LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
Spaden Fast AB
Spaden Fast AB
Klockan 51 %
Strykjärnet 75 %
Brunnsvik
Förvaltning AB
Brunnsvik
Förvaltning AB
Brunnsvik
Förvaltning AB
Österåker Näs
Fastighets HB 40 %
Österåker Näs
Fastighets HB 40 %
LO

Kvadratmeter

Mark (ha)

Vakansgrad

Bokfört
värde

Taxeringsvärde

Kontor

Bostäder

Övrigt

5 117
4 025
3 265
3 326
··
··
··
··
1 264
254
17 575
··
··

··
··
··
··
340
262
··
··
916
1 252
··
··
··

··
··
721
30
··
24
6 795
··
11
209
2 782
7 200
14 062

··
··
··
··
··
··
8,2
··
··
··
··
··
··

··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··

67 186
27 904
9 114
4 583
1 857
1 515
22 163
7 934
13 775
7 604
87 328
36 206
7 474

105 000
71 000
74 000
60 400
5 666
4 594
11 455
··
39 600
51 800
551 000
0
0

120

··

··

··

··

79

0

··

··

··

0,6

··

315

298

··

··

··

172,1

··

333

9 081

··

265

4 032

8,9

··

9 373

10 360

··
34 946

··
3 035

··
35 866

1,0
190,8

··

0
304 743

0
994 254

LOs dotterföretag Riva del Sole SpAs fastigheter är bokförda till 57,8 mkr. Dessutom innehar LO andelsrätter i Riva del Sole och La Serra om 0,03
mkr. Koncernmässiga övervärden om 113,4 mkr tillkommer. Det ska noteras att vid en försäljning utgår 49 % av värdet på Klockan 10 till minoriteten.
Fastighetsinnehaven i Österåker Näs 7:1 och 7:4 konsolideras ej i koncernredovisningen.

84 | LOs verksamhetsberättelse 2007

Handelsbolaget Klockan som äger och förvaltar en
kontorsfastighet i centrala Stockholm om 21 595
kvm samt 75 % av Handelsbolaget Strykjärnet i
Norrköping som äger och förvaltar fastigheten
Laxholmen 2 i Norrköping om 7 200 kvm. Under
året har LO genom dotterföretaget Brunnsvik
Förvaltning AB förvärvat fastigheterna Brunnsvik
1:68, 3:23 och 3:27 i Ludvika Kommun.
LO koncernens fastighetsbestånd är bokfört
till 466,2 mkr (470,6 mkr). I det ligger också bokfört värde på hotellfastigheterna i dotterföretaget
Riva del Sole SpA. Taxeringsvärdet i koncernen
uppgår till 974,8 mkr (905,8 mkr).
Koncernens resultat av fastighetsförvaltningen
exklusive fastigheter som ingår i den fackliga
verksamheten samt resultatandelar från fastighetsförvaltande bolag uppgick till 22,0 mkr (22,9
mkr).

Dotterföretagen

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 3,2 miljoner medlemmar möjlighet till rättshjälp.
Bolagets nettoomsättning uppgick till 64,5 mkr
(64,2 mkr) och resultatet efter finansiella poster
till 3,7 mkr (1,9 mkr). Årets resultat uppgick till 2,1
mkr (2,0 mkr). Av bolagets nettoomsättning avser
3,7 % LO (4,8 %).
LO-Tidningen AB

Tidningen riktar sig till förtroendevalda i den
fackliga rörelsen och utkom under året med 40
nummer med en genomsnittlig upplaga med
67 000 exemplar. Bolagets omsättning uppgick till
31,7 mkr (32,2 mkr) och årets resultat till 0 mkr
(0 mkr). Av bolaget totala intäkter avser 91,8 %
(90,6 %) LO.
Handelsbolaget Klockan

LO Media AB

Bolaget bedriver finans- och fastighetsrörelse.
Finansförvaltningen bedrivs i huvudsak genom
ägande av andelar i aktie- och räntefonder. Fastighetsrörelsen bedrivs i Spaden Fastighets AB.
LO Media tillhandahåller genom det helägda
dotterföretaget LOs Service Center AB administrativa tjänster till företag och organisationer
inom folkrörelsen. LO har sedan hösten 2003 köpt
ett flertal tjänster av bolaget bland annat inom
telefoni, lönehantering och reskontrahantering
med mera. Bolaget har sitt säte i Valdemarsviks
Kommun.
LO Mediakoncernens nettoomsättning uppgick till 17,9 mkr (15,5 mkr) och årets resultat till
2,8 mkr (– 0,8 mkr).

Bolaget äger och förvaltar fastigheten Klockan 10
i centrala Stockholm. LO äger 51 % av bolaget och
resterande del ägs av Målareförbundet och Skogsoch Träfacket. Fastigheten har en total uthyrbar
yta om 20 357 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd vid
räkenskapsårets utgång. Hyresintäkterna uppgick
till 51,3 mkr (50,3 mkr) och årets resultat till 20,6
mkr (24,0 mkr). Bolaget äger ett särskilt dotterbolag för att hantera uthyrning av garageplatser.
Dotterbolaget är helägt av HB Klockan.
Handelsbolaget Strykjärnet i Norrköping AB

Bolaget ägs till 75 % 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
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är klassad som kulturbyggnad. Bolagets hyresintäkter uppgick till 1,1 mkr (0,9 mkr) och årets
resultat blev – 0,8 mkr (– 0,7 mkr).

Täljö Utvecklings AB nr 1

Syftet med bolaget är att äga och förvalta andelarna i intresseföretaget Österåkers Näs Fastighets
HB.

AB Bantorget

Bolaget bedriver i dag en mindre förvaltning av
räntebärande fondandelar. Marknadsvärdet av
dessa uppgick vid räkenskapsårets utgång till 70,5
(68,1 mkr). Bolagets omsättning uppgick till 0,1
mkr (0,1 mkr) och årets resultat blev 1,7 mkr (3,5
mkr).
Riva del Sole SpA

LO äger 68 % 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 95,6 mkr (93,1
mkr) och årets resultat blev 1,9 mkr (3,6 mkr).
Users Award AB

LO äger bolaget Users Award AB i syfte att främja
forsknings- och utvecklingsprojekt för bättre
IT-stöd i arbetslivet. Projektet har tidigare bedrivits inom ramen för LOs verksamhet med delvis
finansiering från statliga Vinnova.
Vinnova beslutade att finansiera bolaget med
10 mkr under en femårsperiod och LO bidrog med
14 mkr. Efter detta har Vinnova beslutat fortsätta
finansiera bolaget med 1,5 mkr för det kommande
året. Bolagets omsättning uppgick till 2,6 mkr (2,9
mkr) och årets resultat blev 0,5 mkr (0 mkr). Av
bolagets omsättning om 2,6 mkr avser 1,5 mkr bidrag från Vinnova. LO har finansierat bolaget och
täckt dess rörelseförlust med 2,5 mkr (3,2 mkr)
genom koncernbidrag.
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Örenäs Slott Hotell och Konferens AB

Bolaget förvärvade inkråmet till den hotell- och
konferensverksamhet som tidigare ägaren och hyresgästen bedrivit en längre tid på den av LO ägda
fastigheten Örenäs Slott. Bolaget tillträdde verksamheten den 1 november 2007. Under perioden
har ett nytt hyresavtal träffats med LO. Bolagets
omsättning uppgick till 4,7 mkr och årets resultat
uppgick till 0 mkr.
Brunnsvik Förvaltning AB

Bolaget har under förvärvat fastigheterna Brunnsvik 1:68, 3:23 och 3:27 och samtliga maskiner och
inventarier tillhörande fastigheterna. Bolaget har
också från LO övertagit fordringar på säljaren
vilka har nedskrivits till noll. Fastigheten hyrs
tillfullo av säljaren.
Bolagets omsättning uppgick till 0,5 mkr och
årets resultat till – 6,7 mkr.
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LO koncernens resultaträkning (tkr)
2007-01-01–
2007-12-31

2006-01-01–
2006-12-31

243 491
479 907
2 632
726 030

255 059
487 273
4 232
746 564

– 21 920
– 3 903
– 442 350
– 257 916
– 6 619
– 30 783
– 763 491

– 18 038
– 3 646
– 504 180
– 268 355
– 13 646
– 28 785
– 836 650

26

– 100 000

0

2

– 137 461

– 90 086

9
10

59 613
63 872
– 809
0
122 676

146 884
47 221
– 891
285
193 499

– 14 785

103 413

0
– 30 433
– 10 593
– 55 811

– 927
– 12 336
– 12 950
77 200

Not

Verksamhetens intäkter

2

Förbundsavgifter
Övriga intäkter
Förändring av lager av pågående arbeten för annans räkning
Verksamhetens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Handelsvaror
Externa kostnader
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader
Avskrivningar

Avsättning till 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
Återföring av nedskrivning värdepapper

5, 6
3, 4
7
13, 14

Resultat efter finansiella poster
Dispositioner
Skatt
Minoritetens andel i årets resultat
Årets resultat

11
12

Kenneth Augustsson är
medlem i Svenska Målareförbundet.
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LO koncernens balansräkning (tkr)
Not

2007-12-31

2006-12-31

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier
Pågående nyanläggningar

13
14
15

466 251
43 222
4 043
513 516

470 688
40 522
2 800
514 010

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar

18
19
20

6 119
145 279
78 302
229 700
743 216

6 119
145 269
85 063
236 451
750 461

777
1 524
31 122
33 423

760
878
28 398
30 036

21 976
22 522
13 236
31 828
89 562

23 495
16 577
21 734
39 685
101 491

1 534 054

1 520 352

153 200
1 810 239
2 553 455

114 983
1 766 862
2 517 323

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager med mera
Råvaror och förnödenheter
Färdiga varor och handelsvaror
Pågående arbeten för annans räkning
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)
Not

2007-12-31

2006-12-31

1 514 974

1 461 660

545 740
43 346
– 55 811
2 048 249

530 715
32 359
77 200
2 101 934

73 243

73 934

62 435
49 701
101 326
213 462

62 370
50 435
1 303
114 108

7 105
3 300
9 000
19 405

8 444
0
9 290
17 734

1 715
360
88 041
383
14 415
0
94 182
199 096

2 136
0
96 193
12 608
632
98 044
209 613

2 553 455

2 517 323

81 745
14 699

72 310
5 238

Eget kapital och skulder
Eget kapital

23

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

24

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

26
27
26

28, 29

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

30

Summa eget kapital och skulder
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

31
32
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LO/koncernen kassaflödesanalys (tkr)
2007-01-01–
2007-12-31

2006-01-01–
2006-12-31

Inbetalningar
Utbetalningar
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före betalda räntor och inkomstskatter

732 818
– 725 529

748 983
– 786 495

7 289

– 37 512

Erhållen ränta
Erhållna utdelningar
Erhållna utdelningar
Erlagd ränta
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten

8 380

8 669

47 493
– 809
– 37 745
24 608

43 732
– 891
– 24 951
– 10 953

– 39 654
1 320
0
– 10
64 236
15 446
41 338

– 28 769
64 997
0
– 3 879
139 807
2 865
175 021

– 1 629
0
0
– 12 505
– 14 134

0
– 22 327
– 16 091
– 14 791
– 53 209

51 812
1 635 335

110 859
1 524 191

0
107
1 687 254

285
0
1 635 335

Den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Sålda materiella anläggningstillgångar
Investeringar i intressebolag
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar
Avyttring/amorteringar av övriga finansiella anläggningstillgångar
Ökning/minskning av kortfristiga finansiella placeringar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av skuld
Ökning/minskning av kortfristiga finansiella skulder
Utdelning/tillskott till/från minoritet
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Annan ökning/minskning av bokförda värdet
Återläggning/Nedskrivning av kortfristiga placeringar
Likvida medel vid årets slut
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LO/moderföretagets resultaträkning (tkr)
2007-01-01–
2007-12-31

2006-01-01–
2006-12-31

243 491
198 564
30 955
473 010

255 059
221 894
29 620
506 573

– 31 540
– 345 354
– 149 288
– 5 677
– 531 859

– 32 191
– 396 766
– 165 216
– 7 267
– 601 440

– 100 000

0

– 158 849

– 94 867

5,6
3,4

22 242
0
93
– 12 992
– 2 200
4 388
– 1 367
10 164

21 560
– 11 640
0
– 14 983
– 2 502
0
– 1 610
– 9 175

8

3 978

12 476

9
10

69 994
17 485
– 16
91 441

93 194
12 021
– 12
117 679

– 57 244

13 637

22 409
– 24 607
– 59 442

29 478
– 17 596
25 519

Not

Fackliga verksamhetens intäkter och kostnader
Förbundsavgifter
Bidrag
Övriga intäkter
Summa fackliga verksamhetens intäkter
Avgifter och anslag till andra organisationer
Externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar enligt plan
Summa fackliga verksamhetens kostnader
Avsättning till omstruktureringsreserv

5,6
3,4

26

Fackliga verksamhetens resultat
Resultat från fastighetsförvaltningen
Hyresintäkter
Resultat från fastighetsförsäljning
Övrig omsättning
Externa kostnader
Personalkostnader
Återförd fastighetsskatt
Avskrivningar enl plan
Resultat från fastighetsförvaltning
Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat från finansiella investeringar
Resultat efter finansiella poster
Dispositioner
Skatt
Årets resultat

11
12
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LO/moderföretagets balansräkning (tkr)
Not

2007-12-31

2006-12-31

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier
Pågående nyanläggningar

13
14
15

142 285
10 871
0
153 156

141 218
9 650
709
151 577

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

16
17
18
19
20

557 283
14 705
6 119
89 260
78 160
745 527
898 683

551 217
13 500
6 119
89 260
84 927
745 023
896 600

9 171
52 049
0
22 035
5 099
23 835
112 189

9 759
170 075
8 891
12 472
4 124
33 982
239 303

628 605

496 460

116 194
856 988
1 755 671

76 787
812 550
1 709 150

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Fordringar hos intresseföretag
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)
2007-12-31

2006-12-31

1 361 840

1 316 387

24

42 457
– 79 621
– 59 442
1 265 234

32 359
– 49 589
25 519
1 324 676

25

174 325

160 325

26

155 685
155 685

56 132
56 132

78 338
3 631
0
5 721
72 737
160 427

78 749
4 837
0
5 220
79 211
168 017

1 755 671

1 709 150

0
31 723

0
27 088

Not

Eget kapital och skulder
Eget kapital

23

Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserat fritt kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Avsättningar
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

30

Summa eget kapital och skulder
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

31
32
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LO/moderföretagets kassaflödesanalys (tkr)
2007-01-01–
2007-12-31

2006-01-01–
2006-12-31

Inbetalningar
Utbetalningar
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före betalda räntor och inkomstskatter

621 459
– 503 109

587 747
– 545 844

118 350

41 903

Erhållen ränta
Erhållna utdelningar
Erhållna utdelningar
Erlagd ränta
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten

7 190

7 160

26 754
– 16
– 34 170
118 108

23 464
– 12
– 29 270
43 245

– 9 104
0

– 7 275
0

0
– 1 427
63 975

– 957
– 1 984
92 741

53 444

82 525

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Kursdifferens i likvida medel

171 552
573 247

125 770
447 477

Likvida medel vid årets slut

744 799

573 247

Den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Sålda immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Sålda materiella anläggningstillgångar
Investeringar i dotterbolag
Förändring kortfristiga finansiella placeringar
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar
Avyttring/amorteringar av övriga finansiella anläggningstillgångar
Ökning/minskning av anslutningslån
Kassaflöde från investeringsverksamheten
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Noter (tilläggsupplysningar)
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd. Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med föregående år.
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 tillgångsellerskuldpost 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.

indirekt innehar minst 20 procent av rösterna för
samtliga andelar. Andelar i intresseföretag redovisas enligt den så kallade anskaffningsvärdemetoden i både moderbolaget och koncernen.
Intäkter och kostnader

Som intäkter redovisas endast det som organisationen erhållit för egen räkning. För kostnader
gäller detsamma dvs som kostnad redovisas endast
det som utgetts för egen räkning.
Finansiella anläggningstillgångar

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.
Kortfristiga placeringar

Värdepappersfonder redovisas som kortfristiga
placeringar och är värderade enligt portföljsyn
till det lägsta av totala anskaffningsvärdet och
totala marknadsvärdet. 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.
Fordringar

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

Intresseföretagsredovisning

Som intresseföretag betraktas de företag som inte
är dotterföretag men där moderbolaget direkt eller

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

Leasingavtal

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

Samtliga leasingavtal redovisas som operationell
leasing.

Pågående arbeten på löpande räkning

Kassaflödesanalys

Pågående arbete på löpande räkning har upptagits
till direkta löner inklusive lönebikostnader jämte
visst pålägg för indirekta kostnader.

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

Eget kapital

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.
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. 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
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Koncernen

LO

10–50 år
3–10 år

50 år
3–10 år

Inkomstskatt

LO är inte skattskyldig för den fackliga verksamheten, däremot för den näringsverksamhet LO
bedriver genom sin fastighets- och kapitalförvaltning. Från och med taxeringsår 2008 är förmögenhetsskatten borttagen. I koncernen ingår även de
rörelsedrivande bolagens skatt.
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.

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
2007

2006

478 164
78 821
100 322
62 632
6 091
726 030

512 503
75 407
93 095
61 065
4 494
746 564

Verksamhetens resultat fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande:

Facklig verksamhet
Avsättning till omstruktureringsreserv
Fastigheter
Konferens och rekreations anläggningar
Juridisk verksamhet
Övrig verksamhet
Summa

Koncernen
2007

2006

– 60 986
– 100 000
22 001
4 513
3 548
– 6 537
– 137 461

– 96 969
0
22 807
8 524
1 932
– 26 380
– 90 086
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Not 3 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2007
Löner och andra
ersättningar
LO

78 659

Dotterföretag

68 307

Koncernen

146 966

Övriga personalkostnader LO
Upplösning av reserv för omstrukturering
Övriga personalkostnader dotterföretag

Summa personalkostnader LO
Summa personalkostnader koncernen

2006
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)
71 024
(35 581)
32 918
(10 948)
103 942
(45 532)

Löner och andra
ersättningar
80 067
62 359
142 426

2007

2006

4 526
– 2 721
5 203
7 008

8 593
– 4 218
5 224
9 599

151 488
257 916

167 718
268 355

Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)
83 276
(45 223)
33 054
(12 134)
116 330
(57 357)

Av LOs pensionskostnader avser 3 173 tkr ( 3 775 tkr) gruppen styrelse och ledning. Motsvarande belopp för dotterbolagen är 1 304 tkr
(1 487 tkr)
Löner och andra ersättningar fördelade per land och mellan styrelseledamöter och anställda:
2007
Styrelse och VD

Övriga anställda

2006
Styrelse och VD

Övriga anställda

LO
Dotterföretag i Sverige
Dotterföretag utomlands:

3 454
2 822

73 688
40 904

3 801
3 443

76 266
36 131

Italien
Koncernen totalt

1 237
7 513

23 344
137 936

1 148
8 392

21 637
134 034

Avgångsersättning till LOs ordförande, förste vice ordförande,
andre vice ordförande och tredje vice ordförande kan utgå med
högst 46 973 kronor per månad fram till 60 års ålder. Den exakta
nivån beror på ålder, aktuell månadslön samt avräkningsbar
inkomst från annat håll. Ersättningar vid nytt arbete och andra
uppdrag avräknas helt eller delvis mot avgångsersättningen.
Pension utgår enligt funktionärsavtalet med 78 procent av
pensionsgrundande lön mellan 60–65 års ålder och därefter
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med sedvanliga pensionsvillkor gällande för LO anställdas
funktionärer.
Avgångsersättning till dotterbolagens verkställande direktörer
utgår för LO-TCO Rättsskydd AB med 24 månadslöner, för LOTidningen AB med 24 månadslöner, reducerat med eventuella
ersättningar vid nytt arbete, samt Riva del Sole SpA med 10
månadslöner.

Not 4 Medelantal anställda
2007
Antal anställda

Varav män

2006
Antal anställda

Varav män

175

46 %

218

48 %

Sverige
Italien
Totalt i dotterföretag

154
122
276

45 %
47 %
46 %

117
116
233

44 %
44 %
44 %

Koncernen totalt

451

46 %

451

46 %

Koncernen
2007

2006

LO
2007

2006

Total sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid
Varav långtidssjukfrånvaro

3,6
35,7

3,5
36,5

4,1
70,4

4,9
72,0

Total sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid
Män
Kvinnor

2,3
4,1

1,6
5,1

1,6
6,3

2,2
7,3

Moderbolaget
Dotterföretag

Sjukfrånvaro
Företagets sjukfrånvaro 2007 enligt följande: (samtliga värden i %)

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

Män
2007

2006

*
4,7
1,5

*
3,3
2,0

Kvinnor
2007
*
4,1
6,5

2006

Män
2007

2006

*
3,7
4,9

*
6,3
0,3

*
4,6
1,0

Kvinnor
2007
*
5,1
6,7

2006
*
5,3
9,4

* 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

Koncernen
Män

Kvinnor

LO
Män

Kvinnor

61
16

17
6

11
3

4
2
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Not 5 Ersättning till revisorerna
Koncernen
2007

2006

LO
2007

2006

1 887
96
1 983

2 071
95
2 166

1 086
96
1 182

1 455
95
1 550

1 224
3 207

834
3 000

1 181
2 363

797
2 347

Revision
Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Övriga revisorer
Andra uppdrag än revisionsuppdraget
Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Summa

Not 6 Operationella leasingavtal
Under året betalda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal uppgår i koncernen till 4 755 tkr (4 806 tkr) och i LO till 348 tkr
(390 tkr). Nominella värdet av avtalade framtida leasingavgifter, avseende avtal (inkl lokalhyresavtal) där återstående löptid överstiger ett
år, fördelar sig enligt följande:
Koncernen
LO
Förfaller till betalning 2008
Förfaller till betalning 2009
Förfaller till betalning 2010 eller senare
Förfaller till betalning 2011 eller senare
Summa

6 835
6 048
5 449
1 955
20 287

348
268
0
0
616

Not 7 Övriga rörelsekostnader
Övriga rörelsekostnader avser nedskrivning av fordringar med 6 619 tkr.

Not 8 Resultat från andelar i koncernföretag
LO

Resultatandel i handelsbolag
Nedskrivning av dotterbolagsaktier
Utdelningar
Summa
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2007

2006

10 701
– 6 723
0
3 978

12 476
0
0
12 476

Not 9 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
Koncernen

Utdelningar
Realisationsresultat vid försäljningar
Resaultat från andelar i handelsbolag
Räntor
Kursdifferenser
Nedskrivning
Summa

LO

2007

2006

2007

2006

4 177
51 170
– 1 621
4 722
1 165
0
59 613

4 346
138 497
0
4 041
0
0
146 884

1 297
62 810
0
4 722
1 165
0
69 994

1 466
87 687
0
4 041
0
0
93 194

2007

2006

2007

2006

43 316
5 003
0
15 446
107
63 872

39 386
4 970
– 957
3 822
0
47 221

14 107
2 730
0
649
0
17 486

9 522
3 456
– 957
0
0
12 021

Not 10 Övriga ränteintäkter och resultatposter
Koncernen

Utdelningar
Räntor
Kursdifferenser
Realisationsresultat vid försäljningar
Värdereglering
Summa

LO

Not 11 Dispositioner
Koncernen
Skattemässiga dispositioner

2007

LO
2006

Förändring av periodiseringsfond
Summa

2007

2006

– 14 000
– 14 000

13 480
13 480

Övriga dispositioner
Koncernbidrag
Förändring övriga reserver
Summa

0
0

– 927
– 927

36 409
0
36 409

16 925
– 927
15 998

Total summa

0

– 927

22 409

29 478
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Not 12 Skatt
Koncernen

Inkomstskatt
Justering av tidigare års inkomstskatt

LO

2007

2006

2007

2006

– 29 289
– 1 433

– 32 385
13 217

– 24 216
– 391

– 27 592
11 996

I inkomstskatten för 2007 ingår skatt för beräknad ränta på periodiseringsfonder med 1 252 tkr för LO och i dotterföretag 0.
Uppskjuten skatt
Avsättning till /upplösning från obeskattade
reserver
Summa inkomstskatt

289

8 832

– 30 433

– 10 336

– 24 607

– 15 596

Förmögenhetsskatt
Summa

0
– 30 433

– 2 000
– 12 336

0
– 24 607

– 2 000
– 17 596
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Not 13 Byggnader och mark
Koncernen

LO

2007

2006

2007

2006

565 419
4 830
16 884
0
3 066
– 6 650
583 549

648 721
18 068
0
– 109 152
1 158
6 624
565 419

235 029
4 830
0
0
0
0
239 859

270 160
1 568
0
– 36 699
0
0
235 029

– 173 264
0
– 16 568
– 469
– 2 593
– 192 894

– 201 592
39 238
– 12 977
– 1 153
3 220
– 173 264

– 48 372
0
– 3 763
0
0
– 52 135

– 55 016
10 840
– 4 196
0
0
– 48 372

Ingående uppskrivningar
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp
Utgående ackumulerade uppskrivningar

123 972
– 2 937
121 035

126 909
– 2 937
123 972

0
0
0

0
0
0

Ingående nedskrivningar
Upplösning av nedskrivning/försäljning
Utgående ackumulerade nedskrivningar

– 45 439
0
– 45 439

– 61 588
16 149
– 45 439

– 45 439
0
– 45 439

– 57 014
11 575
– 45 439

Planenligt restvärde

466 251

470 688

142 285

141 218

Varav bokfört värde fastigheter i Sverige
Taxeringsvärden fastigheter i Sverige

410 312
974 813

406 341
905 797

142 285
332 115

141 218
301 907

Ingående anskaffningsvärde
Aktivering av ombyggnationer
Förvärv
Försäljning
Omklassificering
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljning
Årets avskrivningar
Omklassificering
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade avskrivningar
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Not 14 Inventarier
Koncernen

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

LO

2007

2006

2007

2006

171 846
16 276
– 14 973
– 3 887
– 506
168 756

206 195
12 649
– 42 855
– 1 237
– 2 906
171 846

69 513
4 983
– 13 768
0
0
60 728

72 295
2 930
– 5 712
0
0
69 513

– 131 324
13 653
– 11 243
402
2 978
– 125 534

– 153 198
31 623
– 13 030
1 246
2 035
– 131 324

– 59 863
13 288
– 3 282
0
0
– 49 857

– 60 669
5 644
– 4 838
0
0
– 59 863

43 222

40 522

10 871

9 650

Not 15 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar
Koncernen

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

2007

2006

2007

2006

2 800
6 073
0
– 4 830
4 043

4 748
9 869
0
– 11 817
2 800

709
4 121
0
– 4 830
0

1 741
9 868
– 3 809
– 7 091
709

Not 16 Andelar i koncernföretag
LO
2007

2006

Ingående anskaffningsvärde
Förvärv
Resultat från handelsbolag
Summa

154 851
15 104
– 2 315
167 640

156 736
100
– 1 985
154 851

Ingående uppskrivningar
Utgående ackumulerade uppskrivningar

396 366
396 366

396 366
396 366

Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivning
Utgående ackumulerade nedskrivningar

0
– 6 723
– 6 723

0
0
0

Bokfört värde

557 283

551 217

Org nr

Säte

Kapitalandel

556152-4595
556737-3195
556716-7167
556057-7388
556225-1230
556638-0464
556036-4613
556616-9404
556736-9854
556150-9257
916694-5544
916501-8079

Nacka
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Valdemarsvik
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Norrköping
Stockholm
Italien

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

Röstandel Antal andelar aktier

Bokfört värde

Koncernen
AB Bantorget
Brunnsvik Förvaltning AB
Täljö Utvecklings nr 1 AB
LO Media AB
Spaden Fastighets AB
LO Service Center AB
LO Tidningen AB
Users Award AB
Örenäs Slott, Hotell- och konferens AB
LO-TCO Rättsskydd AB
Strykjärnet i Norrköping HB
HB Klockan
Riva del Sole (spa)
LO
AB Bantorget (f d Hasseludden Konferens och Yasuragi AB)
Brunnsvik Förvaltning AB
LO Media AB
LO Tidningen AB
Users Award AB
Täljö Utvecklings nr 1 AB
Örenäs Slott, Hotell- och konferens AB
LO-TCO Rättsskydd AB
Strykjärnet i Norrköping HB
HB Klockan
Riva del Sole (SpA)
Summa

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
90,1 %
75 %
51 %

210 000
1 000
250 000
5 000
100
100
1 000
63 070
75
51
1

50 200
5 800
373 000
1 001
100
1 381
1 300
9 476
4 961
106 837
3 227
557 283
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Not 17 Fordringar hos koncernföretag
LO
2007

2006

Ingående nominellt värde
Tillkommande fordringar
Amorterat
Utgående ackumulertat nominellt värde

27 000
1 205
0
28 205

30 750
0
– 3 750
27 000

Ingående nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

– 13 500
– 13 500

– 13 500
– 13 500

14 705

13 500

Utgående restvärde enligt plan

Not 18 Andelar i intresseföretag
Koncernen

Ingående anskaffningsvärde
Förvärv
Utgående ackumulerat nominellt värde
Ingående nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

2006

2007

2006

8 339
0
8 339

8 339
0
8 339

8 339
0
8 339

8 339
0
8 339

– 2 220
– 2 220

– 2 220
– 2 220

– 2 220
– 2 220

– 2 220
– 2 220

6 119

6 119

6 119

6 119

Koncernen och LO
Medicinska Hälsocentralen AB
Rättvisemärkt i Sverige AB
Folkets Hus i Stockholm AB
Österåkers Näs Fastighets HB

Medicinska Hälsocentralen AB
Rättvisemärkt i Sverige AB
Österåkers Näs Fastighets HB
Folkets Hus i Stockholm AB
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LO

2007

Andel i eget
kapital
0
3 193
0
0

Org nr

Säte

Kapitalandel

556037-1055
556554-0415
556323-2601
969723-2107

Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm

39 %
50 %
32 %
40 %

Röstandel

Antal andelar
aktier
3 895
2 000
4 000
77 158

Bokfört värde

39 %
50 %
40 %
32 %

38
1575
0
4 506
6 119

Not 19 Andra långfristiga värdepappersinnehav (verksamhetsbetingade innehav)
Anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde
Förvärv
Avyttring
Omklassificering
Utgående anskaffningsvärde
Ingående nedskrivningar
Nedskrivning
Avyttring
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

Fora AB
AFA Livförsäkringsaktiebolag
AMF Pensionsförsäkringsaktiebolag
AFA Sjukförsäkringsaktiebolag
Boo Elverk
Bilda Förlag
FFI BFR 10 000
Gershedens Folkets Hus stödförening
LO Data
LOs Försäkringshandelsbolag
Maison Syndicale
Svenska Riksbyggen
Summa

Koncernen
2007

2006

LO
2007

2006

154 781
10
0
0
154 791

154 772
0
0
9
154 781

98 772
0
0
0
98 772

98 772
0
0
0
98 772

9 512
0
0
9 512

9 512
0
0
9 512

9 512
0
0
9 512

9 512
0
0
9 512

145 279

145 269

89 260

89 260

Antal

Nom. värde

Bokfört värde

500
5
350
150
8
19 750
10
100

50
500
3 500
1 500
1
3 950
1
10

45
1 234
2 063

88 211
0
1 031

0
0
0
0
0
0
0
0
18
88 211
0
1 031
89 260

40 001

40 001

Dotterbolagens innehav
Aftonbladet Hierta AB
Övrigt
Summa koncernen

56 000
19
145 279
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Not 20 Andra långfristiga fordringar
Koncernen

LO

2007

2006

2007

2006

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

85 063
1 125
– 7 886
78 302

82 503
3 870
– 1 310
85 063

84 927
1 119
– 7 886
78 160

82 362
3 869
– 1 304
84 927

Utgående restvärde enligt plan

78 302

85 063

78 160

84 927

Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen

Förutbetalda hyror
Upplupna ränteintäkter
Upplupna anslag
Förutbetalda pensionspremier
Övriga poster
Summa

LO

2007

2006

2007

2006

1 932
4 212
5 972
2 853
16 859
31 828

1 107
3 980
17 373
3 687
13 538
39 685

0
4 212
5 972
2 853
10 798
23 835

0
3 951
17 373
3 687
8 971
33 982

Marknadsvärde
1 686 222
69 712
1 755 934

Bokfört
värde
1 465 035
69 019
1 534 054

Marknadsvärde
651 925
69 712
721 637

Bokfört
värde
559 586
69 019
628 605

1 773 850

1 520 352

596 846

496 460

Not 22 Kortfristiga placeringar
Koncernen
2007
Värdepappersfonder
Övriga värdepapper

LO

2006
Värdepappersfonder
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Not 23 Eget kapital
Koncernen

LO

2007

2006

2007

2006

Kapitalbehållning vid årets ingång
Omräkningsdifferenser
Omklassificering
Årets resultat

2 101 934
2 126
0
– 55 811

2 026 349
– 1 615
0
77 200

1 324 676
0
0
– 59 441

1 299 159
–2
0
25 519

Kapitalbehållning vid årets utgång

2 048 249

2 101 934

1 265 235

1 324 676

Ändamålsbestämda
medel
32 359

Balanserat fritt
eget kapital
– 49 589
25 519

Årets resultat

Totalt

25 519
– 25 519

8 289
0
0
– 45 453
0
0
0
– 59 441
– 96 605

Förändring av LOs egna kapital:

Belopp vid årets ingång
Disposition av f g års resultat
Förskjutning mellan fritt och
bundet kapital
Omräkningsdifferenser
Reserverat
Utnyttjat
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

12 000
– 1 902

– 45 453
0
– 12 000
1 902

42 457

– 79 621

– 59 441
– 59 441

Enligt kongressbeslut 2000 ska det egna kapitalet den 31 december 1999 värdesäkras till KPI och redovisas som bundet eget kapital.
Förändring av totalt eget kapital i koncernen

Belopp vid årets ingång
Disposition av f g års vinst
Förändring av ändamålsbestämda medel
Omräkningsdifferens
Förskjutning mellan bundet och
fritt eget kapital
Omklassificering
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Ändamålsbestämda
medel
32 359
10 987

43 346

Balanserad vinst

Årets resultat

Totalt

530 715
77 200
– 10 987
0
2 126
– 81 268

77 200
– 77 200

640 274
0
0
0
2 126
– 81 268

– 55 811
– 55 811

– 55 811
505 321

517 786
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Not 24 Ändamålsbestämda medel
Koncernen

Reserverade medel för kongress
Reserverade medel för solidaritetsarbete
Övriga reserverade medel

LO

2007

2006

2007

2006

20 048
13 353
9 945
43 346

15 456
12 847
4 056
32 359

20 048
13 353
9 056
42 457

15 456
12 847
4 056
32 359

Not 25 Obeskattade reserver
LO

Periodiseringsfond

2007

2006

174 325
174 325

160 325
160 325

Not 26 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser
Koncernen

Reserv för förtida pensionsuttag enligt personalavtal
Avsättning till pensionsåtaganden som inte täcks
genom realstiftelse eller som har skuldförts
Omstruktureringsreserv
Övriga
Summa

LO

2007

2006

2007

2006

6 750
55 685

6 238
53 160

0
55 685

0
53 160

100 000
1 326
163 761

2 722
250
62 370

100 000
0
155 685

2 722
250
56 132

Med anledning av minskat antal medlemmar i förbunden har LOs intäkter påverkats negativt under 2007. Även med en positiv syn
på medlemsutvecklingen innebär detta en besparing på verksamheten. LOs styrelse har under hösten 2007 fattat beslut om vilka
verksamheter som är prioriterade under 2008. Detta beslut innebär förutom att viss verksamhet bortprioriteras också att 35-60 tjänster
måste tas bort. LO arbetar för närvarande med ett omstruktureringsprogram som omfattar omställningsstöd, avgångsvederlag och stöd till
kompetensutveckling. För att kunna hantera kostnaderna i omstruktureringsprogrammet avsätts 100 mkr i omstruktureringsreserv.
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Not 27 Uppskjuten skatt
Skillnaden mellan å ena sidan den inkomstskatt som har redovisats i resultaträkningen under räkenskapsåret och tidigare räkenskapsår
samt å andra sidan den inkomstskatt som belöper sig på verksamheten för dessa år utgörs av uppskjuten skatt på obeskattade reserver
49 701 (50 435).

Not 28 Långfristiga skulder
Nedan anges den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen.

Skulder till kreditinstitut

Koncernen
2007

2006

LO
2007

0

0

0

2006
0

Not 29 Checkräkningskredit
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår i koncernen till 11 500 tkr (10 000 tkr).

Not 30 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen

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

LO

2007

2006

2007

2006

15 131
8 467
12 528
19 253
10 451
28 352
94 182

14 693
8 422
11 578
33 692
2 689
26 970
98 044

11 947
5 902
3 439
19 253
10 451
21 745
72 737

13 105
6 998
2 030
33 691
2 689
20 698
79 211

Not 31 Ställda säkerheter
Koncernen

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

LO

2007

2006

2007

2006

81 543
202
81 745

72 310
0
72 310

0
0
0

0
0
0
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Not 32 Ansvarsförbindelser
Koncernen

Skulder i delägda handelsbolag
Övriga borgensförbindelser
Summa ansvarsförbindelser

LO

2007

2006

2007

2006

14 699
0
14 699

5 238
0
5 238

31 723
0
31 723

27 088
0
27 088

Not 33 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

Stockholm den 17 mars 2008
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Wanja Lundby-Wedin

Erland Olauson

Ulla Lindqvist

Kjell Dahlström

Leif Håkansson

Lars-Anders Häggström

Hans-Olof Nilsson

Tommy Andersson

Hans Tilly

Jan Rudén

Stefan Löfven

Hans Öhlund

Ylva Thörn

Per Winberg

Ella Niia

2007

2006

1,5 %
2,4 %

2,3 %
3,9 %

Revisionsberättelse
Till representantskapet i Landsorganisationen i Sverige
Org nr 802001-9769

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Landsorganisationen i Sverige (LO) för år 2007. Det är styrelsen
som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen.
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi
planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra
oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp
och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva
redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen och
koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i LO för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med
årsredovisningslagen eller förbundets stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig
grund för våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av LOs resultat och ställning i
enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker att representantskapet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för LO och för koncernen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.

Stockholm den 19 mars 2008

Håkan Arnelid

Anders Bergström

Claes Nyqvist

Åke Danielsson
auktoriserad revisor
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Bilagor

Producerat material 2007

Allmänt

Facklig utbildning

• LO-adresser 2007
• LOs verksamhetsberättelse 2006
• Handbok för ombudsmän

• Facklig utbildning – när du kan!
• Funktionsnedsättning
Faktamaterial, statistik

Arbetsmarknad

• Sverige har blivit kallt
• Ska spelreglerna på svensk arbetsmarknad
växla med riksdagsmajoriteterna
• A-kassan är till för dig som har arbete
• Vem vinner på lägre löner?

• Anställdas möjligheter till semester
Integration

• Statens politik för integration och mot etnisk
diskriminering
• Postväskan

Arbetsmiljö

Internationellt

• Vem vinner på en bra arbetsmiljö
• LO-Aktuellt – Tema arbetsmiljö
• Skarpt läge

• Rapport från Anna Lindh seminariet 2006
• Inte bara Vaxholm
• LO-Aktuellt – Internationell kamp

Ekonomisk politik

Lönepolitik och avtal

•
•
•
•
•
•
•

• Lönerapport år 2007

Ekonomiska utsikter våren 2007
Ekonomiska utsikter hösten 2007
En svår match
Full och hög sysselsättning
Ovärderliga Samhall
Makteliten gör som de brukar
Vad händer med arbetslinjen? Ska arbetslösa ta
första bästa jobb?

Facklig organisation, stadgar

Näringspolitik

• Offentligfinansierade verksamheter
• Sjukas rätt till stöd
• Energi för jobb, välfärd och miljö
Röster om facket och jobbet

• Röster om facket och jobbet – rapport 2–6
• Kort om Röster om facket och jobbet – 2–6

• Goda exempel på medlemsrekrytering
Ungdomsverksamhet

Sophia Andersson är
medlemi Handelsanställdas Förbund.

• Jobba!
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Representation

Förbundskongresser

• Svenska Kommunalarbetareförbundets
kongressden 28–1 juni
Wanja Lundby-Wedin
• Svenska Transportarbetareförbundets kongress
den 25–30 augusti
Wanja Lundby-Wedin, Håkan Löfgren
• Grafiska Fackförbundet – Mediafackets
kongressden 22–23 september
Christina Järnstedt

Maria Janiak är medlemi
Svenska Livsmedelsarbetareförbundet.
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Yttranden till offentliga myndigheter

LOs styrelse har yttrat sig över följande remisser:
Arbetsmarknadsdepartementet

Socialdepartementet

• ILO Maritime Labour Convention, 2006
• ILOs konvention nr. 187 och rekommendation
nr. 197 om ett ramverk för att främja arbetarskydd och arbetsmiljö

• Friskare tänder – till rimliga kostnader SOU
2007:19
• Från socialbidrag till arbete SOU 2007:2
• Införande av en rehabiliteringskedja
• Läkarintyg för första sjukfrånvaro dagen
• Promemoria om Vårdnadsbidrag familjepolitisk reform

Finansdepartementet

• Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft SOU 2007:10
• Promemoria om reformerad förmögenhetsskatt
• Promemoria om slopad förmögenhetsskatt
mm
• Promemorian Ett förstärkt jobbskatteavdrag
• Reformerad beskattning av bostäder
Justitiedepartementet

• Arbetskraftsinvandring till Sverige SOU
2007:50, Förslag och konsekvenser SOU
2007:87 samt Ett effektiv och flexibelt system
för arbetskraftsinvandring Ds 2007:27
• Nya förutsättningar för ekobrottsbekämpning
SOU 2007:8
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Utbildningsdepartementet

• Förslag till ändrade regler för tillträde till högre
utbildning och förslag till ändring i högskolelagen

Arbetsutskottet har yttrat sig över följande remisser:
Arbetsmarknadsdepartementet

Försvarsdepartementet

• Bättre arbetsmiljöregler II, Skyddsombud,
beställaransvar, byggarbetsplatser m m SOU
2007:43
• En effektivare arbetslöshetsförsäkring – inbjudan till remissmöte Ds 2007:47
• Kommunernas medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder
• Ny instansordning för arbetsmiljöärenden Ds
2007:32
• Utvidgat system med prövningstillstånd i Arbetsdomstolen Ds 2007:17

• Alltid redo! En ny myndighet mot olyckor och
kriser SOU 2007:31

Finansdepartementet

• Koncentrationsutredningens betänkande;
Koncentration av länsstyrelseverksamhet Ds
2007:28
• Meddelande från kommissionens om andra
mervärdesskattesatsen än standarskattesatserna
för mervärdesskatt
• Promemoria med kompletterande förslag om
nya skatteregler för pensionsförsäkring
• Promemoria om nya skatteregler för pensionsförsäkring
• Skatteförfarandeutredningens delbetänkande
Tyst godkännande – ett nytt sätt att deklarera
SOU 2006:89
• Skattelättnader för förmån an hushållstjänster
• Slopad särskild löneskatt för personer födda
1937 och tidigare
• Sänkt kapitalvinstbeskattning för fåmansföretagare åren 2007–2009
• Utökat elektroniskt informationsutbyte SOU
2007:45
• Återförsäkring

Integrations- och jämställdhetsdepartementet

• Ungdomar, stress och psykisk ohälsa – analyser
och förslag till åtgärder SOU 2006:77
Justitiedepartementet

• Alternativ tvistlösning SOU 2007:26
• En starkare företagsinteckning SOU 2007:71
• Ett nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten? SOU 2006:96
• Frågan om fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning Ds 2007:2
• Gränsöverskridande fusioner Ds 2006:22
• Skyddet för den personliga integriteten – kartläggning och analys SOU 2007:22
• Verkställighet inom Europeiska unionen av bötesstraff och beslut om förverkande Ds 2007:18
• Vissa skadeståndsfrågor vid kränkning Ds
2007:10
Jordbruksdepartementet

• Se landsbygden SOU 2006:101
Miljödepartementet

• Kommissionens förslag om förordning Europaparlamentets och Rådets förordning om
mervärdeskatt
• Kontrollstation 2008, Den svenska klimatstrategins utveckling
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

• Naturvårdsverkets rapport om framtida producentansvar för förpackningar och tidningar
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Näringsdepartementet

Utbildningsdepartementet

• Bolagisering för ökad konkurrens och effektivitet
• En ny konkurrenslag SOU 2006:99 samt
Konkurrensverkets rapport Tröskelvärden för
koncentrationsprövningar
• EU kommissionens förslag till ett tredje inre
marknadspaket för energi
• Framtidens flygplatser – utveckling av det
svenska flygplatssystemet SOU 2007:70
• Hamnstrategi – strategiska hamnnoder i det
svenska godstransportsystemet SOU 2007:58
• Inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 2010–2019
• Promemoria om lag om strukturfondspartnerskap
• På väg mot ett oljefritt Sverige
• Strategiska godsnoder i det svenska transportsystemet – ett framtidsperspektiv SOU 2007:59
• Trafikinspektionen – en ny myndighet för
säkerhet och skydd inom transportområdet
SOU 2007:4

• Att ta itu med fattigdomen, krediters och garantiers nya roll i svenskt bilateralt
• Bemyndigande att anordna viss försöksverksamhet
• Bidrag vid korttidsstudier
• Tidiga mål och kunskapskrav i grundskolan
SOU 2007:28
• Tre nya skolmyndigheter SOU 2007:79
• Åtgärder för en effektivare holdingbolagsstruktur

Socialdepartementet

• Ambition och ansvar – SOU 2006:100 samt
Vård och stöd till psykiskt störda lagöverträdare SOU 2006:91
• Avveckling av Försäkringskassans socialförsäkringsnämnder m m
• Den frivilliga sjukpenningförsäkringen och
försäkringen mot vissa semesterlönekostnader
• Ny pension – ny administration SOU 2006:111
• Promemoria om jämställdhetsbonus
• Promemoria om Vårdnadsbidrag – familjepolitisk reform
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Utrikesdepartementet

• Att ta itu med fattigdomen. Krediters och
garantiers nya roll i svenskt bilateralt bistånd
SOU 2006:108
• Öppna system för prövning och kontroll,
betänkande av utredningen om provning och
teknisk kontroll SOU 2006:113
• Översyn av nya metoder för teknisk harmonisering – förslag till rättslig ram
• Översyn av vissa riktlinjer för Exportkreditnämndens verksamhet

LO har avstått från att yttra sig över följanderemisser:
Finansdepartementet

• Att styra staten – regeringens styrning av sin
förvaltning SOU 2007:75
• Följtändringar med anledning av bildande av
Sveriges Kommuner och Landsting m. m.
• Riksbankens finansiella oberoende SOU
2007:51
• Vissa kapitalbeskattningsfrågor
• Ändrade regler för CFC – beskattning

• Kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik
• Översyn av reglering, omfattning, ansvar, finansiering m m avseende legal metrologi m m
Socialdepartementet

• Telefonförsäljning

• Ersättning för kostnader för vård i annat EESland
• EU-kommissionens grönbok om ett Europa
fritt från tobaksrök
• Förslag till nationellt program för suicidprevention

Justitiedepartementet

Utbildnings- och kulturdepartementet

• En mer öppen domarutbildning Ds 2007:11
• Genomförande av 2006 års revisorsdirektiv
SOU 2007:56
• Preskription vid allvarliga brott Ds 2007:1
• Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare Ds
2007:5
• Skärpt straff för vållande till annans död Ds
2007:31

• Förslag till författningsändringar med anledning av en ny utbildnings- och examensstruktur för den högre utbildning

Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Miljödepartementet

• Ett svenskt havsmiljöinstitut SOU 2006:112
• Naturverkets förslag om nya miljökvalitetsnormer för arsenik, nickel, kadmium och bens(a)
pyren
• Naturvårdsverkets och Kemikalieinspektionens rapport om bly i varor
Näringsdepartementet

• Förslag till ändringar i balansansvaret för el
enligt ellagen (1997:857)
• Kommissionens grönbok om stadstrafik
• Kommissionens meddelande Freight Transport
Logistics Action Plan

Utbildningsdepartementet

• Avveckling av myndigheten för nätverk och
familjepolitisk reform
• Förbättrad tolkservice – språktes, nationellt
register, statistik Ds 2006:24
• Förslag till författningsändringar med anledning av inrättande av en ny examen
Utrikedepartementet

• Förslag till förordning om fri rörlighet för varor
– ömsesidigt erkännande av varor inom ickeharmoniserade området
• Standarders betydelse för innovation och
tillväxt – en kommenterad forskningsöversikt
SOU 2007:83
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Medlems- och organisationsstatistik

Tabell 1. LO-förbundens medlemsantal 2007-12-31
Förbund

Män

Kvinnor

Totalt

Jämfört med
2006-12-31

Byggnads
Elektrikerna
Fastighets
Grafiska
Handels
Hotell- och Restaurang
IF Metall
Kommunal
Livs
Musikerna
Målarna
Pappers
SEKO
Skogs- och Trä
Transport

116 542
25 605
17 897
16 383
49 252
15 643
310 777
102 237
23 663
2 566
14 927
17 512
98 472
41 337
54 488

1 203
232
17 532
6 665
104 999
30 400
97 162
427 631
16 503
537
588
3 649
42 014
8 060
10 048

117 745
25 837
35 429
23 048
154 251
46 043
407 939
529 868
40 166
3 103
15 515
21 161
140 486
49 397
64 536

– 9 693
– 319
– 3 628
– 2 223
– 15 879
– 10 711
– 25 378
– 33 864
– 5 270
– 240
– 853
– 1 504
– 9 294
– 3 270
– 7 287

LO

907 301

767 223

1 674 524

– 129 413

Ulf Karlsson är medlemi
SEKO – Facket för Service och Kommunikation.
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Tabell 2. Förbund, avdelningar och medlemmar i LO 1998–2007
År

Förbund

Avdelningar

Medlemmar
totalt

Kvinnor

Män

Förändring
procent

1998

19

592

2 093 171

962 847

1 130 324

– 1,7 %

1999

19

574

2 066 455

953 617

1 112 838

– 1,3 %

2000

18

504

2 016 208

931 062

1 085 146

– 2,5 %

2001

18

495

1 963 303

909 289

1 054 014

– 2,7 %

2002

16

456

1 918 800

882 455

1 036 345

– 2,2 %

2003

16

451

1 892 135

868 690

1 023 445

– 1,4 %

2004

16

444

1 861 321

853 141

1 008 180

– 1,6 %

2005

16

433

1 831 385

839 115

992 270

– 1,6 %

2006

15

355

1 803 800

826 934

976 866

– 1,5 %

2007

15

339

1 674 524

767 223

907 301

– 7,2 %
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Tabell 3. Antal medlemmar per förbund 1998–2007
Förbund

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Bleck- och Plåt
5 195
Byggnads
133 033
Elektrikerna
27 006
Fastighets
45 684
Försäkringsanställdas
16 896
Grafiska
37 750
Handels
172 587
Hotell- och Restaurang 60 042
Industrifacket
97 962
IF Metall
··
Kommunal
620 074
Lantarbetarna
15 399
Livs
60 699
Metall
421 578
Musikerna
5 869
Målarna
19 789
Pappers
27 985
SEKO
183 753
Skogs- och Trä
69 302
Transport
72 568

4 960
131 064
26 803
44 965
16 610
36 626
171 963
61 219
97 126
··
608 998
14 633
60 126
418 070
5 764
19 183
27 270
180 271
67 484
73 320

··
133 102
26 883
41 943
16 259
35 391
167 703
61 069
95 755
··
595 193
13 474
58 281
412 233
5 300
18 547
26 549
172 616
64 507
71 403

··
131 479
26 945
40 223
16 012
33 052
165 784
60 533
92 327
··
583 322
12 341
54 497
398 638
3 627
18 062
25 760
168 401
60 369
71 931

··
131 100
26 877
39 802
··
30 964
166 362
60 161
90 377
··
589 493
··
52 989
389 468
3 475
17 912
25 090
164 695
57 734
72 301

··
130 206
26 637
39 152
··
29 504
168 693
58 272
87 543
··
586 569
··
51 827
379 051
3 474
17 758
24 591
161 325
55 499
72 034

··
128 877
26 511
39 300
··
27 993
171 947
58 752
85 270
··
574 769
··
50 458
370 374
3 514
17 009
23 963
156 230
53 727
72 627

··
128 237
26 088
39 243
··
26 657
172 300
57 540
82 180
··
568 286
··
48 285
358 318
3 458
16 685
23 570
153 081
53 371
74 086

··
127 438
26 009
39 057
··
25 271
170 130
56 754
··
433 317
563 732
··
45 436
··
3 343
16 378
22 665
149 780
52 667
71 823

··
117 745
25 837
35 429
··
23 048
154 251
46 043
··
407 939
529 868
··
40 166
··
3 103
15 515
21 161
140 486
49 397
64 536

LO

2 093 171 2 066 455 2 016 208 1 963 303 1 918 800 1 892 135 1 861 321 1 831 385 1 803 800 1 674 524
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Tabell 4. Medlemmar under 25 år respektive 30 år
Förbund

Män

Kvinnor

Antal medl.
under 25 år

Procent av
medl. totalt

Män

Kvinnor

Antal medl.
under 30 år

Procent av
medl. totalt

Byggnads
Elektrikerna
Fastighets
Grafiska
Handels
Hotell- och Restaurang
IF Metall
Kommunal
Livs
Musikerna
Målarna
Pappers
SEKO
Skogs- och Trä
Transport

16 277
4 179
603
686
6 042
2 927
29 440
5 855
2 402
151
1 975
1 106
5 013
4 412
3 741

221
51
764
240
11 977
6 056
5 662
25 193
1 432
51
293
347
1 790
565
941

16 498
4 230
1 367
926
18 019
8 983
35 102
31 048
3 834
202
2 268
1 453
6 803
4 977
4 682

14,0 %
16,4 %
3,9 %
4,0 %
11,7 %
19,5 %
8,6 %
5,9 %
9,5 %
6,5 %
14,6 %
6,9 %
4,8 %
10,1 %
7,3 %

24 447
7 024
1 626
1 725
13 798
5 781
55 471
12 815
4 942
359
2 903
2 332
10 740
8 042
9 235

334
77
1 991
634
23 695
4 665
11 362
50 828
2 835
149
355
671
4 335
1 087
2 328

24 781
7 101
3 617
2 359
37 493
10 446
66 833
63 643
7 777
508
3 258
3 003
15 075
9 129
11 563

21,0 %
27,5 %
10,2 %
10,2 %
24,3 %
22,7 %
16,4 %
12,0 %
19,4 %
16,4 %
21,0 %
14,2 %
10,7 %
18,5 %
17,9 %

LO totalt

84 809

55 583

140 392

8,4 %

161 240

105 346

266 586

15,9 %
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LOs publicitet 2007

Genomslag

LOs genomslag i medierna 2007 minskade jämfört
med 2006. Totalt nämndes organisationen i 3 741 i
det urval av medier som Cision följer för LO. Artiklar och inslag med en sammantagen räckvidd på
1 647 miljoner möjliga läsare/lyssnare. Under 2006
uppgick den totala räckvidden till 1 911 miljoner.
Det är dock viktigt att påpeka att LOs publicitetsminskning var avsevärt större under det andra
halvåret 2007. Genomslaget under juli till december var nära hälften av genomslaget under motsvarande period 2006.
Avtalsrörelsen och kollektivavtalen

Två stora frågor dominerade LOs mediebild under
2007. Dels den fortsatta avtalsrörelsen under våren
och frågan om de svenska kollektivavtalen som
främst rörde Vaxholmsfallet men också blockaden
mot salladsbaren Wild´n Fresh i Göteborg.
En av de mest framträdande frågorna i publiciteten om vårens avtalsrörelse var konflikten
mellan Handelsanställdas förbund och Svenskt
näringsliv i slutet av mars. Konflikten satte kvinnors löner i fokus och ger bilden av LO som stod
enat bakom de handelsanställdas avtalskrav.
En annan fråga som fick stort genomslag i medierna är debatten kring avtalsrörelsens inflationsdrivande effekter. LO var mycket aktiva i debatten
och kritiserade Riksbankens bedömningar.
Frågan om de svenska kollektivavtalen dök
upp flera gånger under 2007. Dels i samband med
blockaden av salladsbaren Wild´n Fresh i Göte-

borg, dels i samband med Waxholmsfallet som
hamnade i fokus både i januari, maj och i december.
I samband med blockaden av Wild´n Fresh var
bilden av LO mycket negativ medan kritiken som
riktades mot organisationen i samband med de
olika händelser som rör Waxholmsfallet nästan
enbart kom från borgerliga ledarskribenter.
Offensiva experter

Liksom tidigare år utgjorde den publicitet som
tillskriver LO någon image runt 30 procent av
publiciteten. Bilden av LO skiljde sig dock mycket
från 2006. Medan organisationen främst framställdes som expert i samband med sina rapporter
under 2006, var det bilden av ett offensivt LO som
dominerade mediebilden under 2007.
Att Sverige fått en borgerlig regering var den
främsta anledningen till LOs mer offensiva hållning. Merparten av organisationens kritik rörde
regeringens politik och förslag. Bland annat förslaget om sjukintyg, från första dagen, nya regler för
arbetskraftsinvandring och höstbudgeten.
Expertpubliciteten var fortfarande omfattande
genom den publicitet som LOs rapporter genererar. Som störst genomslag fick den årliga rapporten om svenskarnas möjlighet till semester, följd
av kartläggningen av vd-löner och LO-ekonomernas rapport i slutet av mars.
Publicitet där LO ifrågasätts minskade jämfört
med föregående år. Medlemstappet, Waxholmskonflikten och samarbetet med socialdemokra-
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terna är vad som främst ifrågasätts. Borgerliga
ledarskribenter är överrepresenterade bland LOs
kritiker medan privatpersoner ifrågasätter organisationen i mindre utsträckning än under 2006.
Egna pressaktiviteter

Genomslaget för LOs pressaktiviteter ökade
under 2007 jämfört med året innan. Drygt 20
procent av LOs genomslag kan härledas till någon
av organisationens aktiviteter. Motsvarande andel
under 2006 var 15 procent.
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www.lo.se
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