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Förord

det som kännetecknade arbetsmarknaden 2008 var en förändringstakt som
saknar motstycke. I början av 2008 fanns
inga tecken på den annalkande ekonomiska
krisen, det var en fortsatt stark efterfrågan på
arbetskraft. Under hösten kom den finansiella
sektorns kollaps, vilken påverkade hela världsekonomin. I slutet av året hade den nått arbetsmarknaden och varselsiffror inom industrin nådde
rekordhöga siffror.
Men i början av året visste vi intet om detta
och första halvåret på LO kom att präglas av ett
intensivt kongressarbete under temat ”Världens
bästa jobb”. Kongressen handlade om att lyfta
fram LO-förbundens medlemmar som stolta
yrkesarbetare som varje dag ser resultatet av sitt
arbete. Jobb som är avgörande för att allas vår
vardag ska fungera.
LO-kongressen var en viktig del i vår
kamp för ett bättre arbetsliv för alla.
Fokus var fler jobb, bättre jobb och
trygghet när man är utan jobb. På
kongressen formulerade vi gemensamt strategier för framtiden och
visade hur Sverige kan växa med både
fler och bättre jobb.
Från kongressen kan man utläsa tre tydliga prioriteringar. Det
första handlar naturligtvis om
att öka organisationsgraden.
Det andra är att vi ska fortsätta att utveckla och stärka

6 | LOs verksamhetsberättelse 2007
2008

den svenska modellen. Det tredje är att vi fortsätter utveckla den facklig-politiska samverkan
för att förbättra för löntagarna. Ett övergripande
tema var att allt fackligt arbete i huvudsak måste
bedrivs lokalt, nationellt och internationellt.
LO och förbunden bedriver sedan i juni 2007
ett gemensamt arbete för ”Högre organisationsgrad”. Syftet är att gemensamt prioritera rekrytering av medlemmar för att bibehålla, och på sikt,
höja organisationsgraden. LO-kongressen ställde
sig bakom arbetet och slog även fast att medlemsrekrytering är ett prioriterat område som ska
genomsyra all verksamhet och vara ett gemensamt
ansvar för alla LO-förbund. Under kongressen
framhölls framförallt nödvändigheten att rekrytera och organisera yngre med osäkra och otrygga
anställningar.
Fortsättningen på Laval-målet präglade även
2008 och var en viktig fråga under LO-kongressen.
Vi kämpar för den svenska kollektivavtalsmodellen, men det finns en tydlig insikt om att frågan
berör löntagare i hela Europa, inte bara i Sverige.
Det har resulterat i att EFS i ett uttalande krävde
en revidering av utstationeringsdirektivet samt
ett socialt protokoll till Lissabonfördraget för att
garantera att löntagarnas rättigheter överordnas
den fria rörligheten.
LOs kongress antog ett uttalande om att LO
skulle verka för att riksdagens beslut om Lissabonfördraget fattas först efter det att utredningen,
om konsekvenser och åtgärder med anledning av
Laval-domen, har redovisat sitt uppdrag. Detta

krav framfördes till regeringen, som dock valde att
negligera det.
Riksdagen röstade ja till ratificering av Lissabonfördraget den 21 november. Stråth-utredningen redovisade sina krav ett par veckor senare. Regeringens nonchalans över fackets befogade krav
att låta Stråthutredningen presentera sitt förslag
innan riksdagen beslutar om Lissabonfördraget,
var både onödigt och provocerande.
Under året såg vi inte bara hur tryggheten för
löntagarna försämrades av en sämre arbetslöshetsförsäkring utan också att sjukförsäkringen försämrades. Från fackligt håll kan vi inte acceptera
att regeringen jagar ut sjuka från sjukförsäkringen
och från arbetsplatsen till arbetslöshet, utan att de
fått en reell chans att komma tillbaka. Mot detta
protesterade vi på olika sätt, bland annat genom
brev till riksdagsledamöter och med en manifestation i samband med LO-kongressen. Frågan fick
stor uppmärksamhet under året men försämringarna för de sjukskrivna genomfördes vid halvårsskiftet 2009.
Vi vet nu att det inte blev något nytt huvudavtal men under 2008 ägnade vi mycket tid åt
förhandlingar om ett nytt avtal. Vi hade hoppats
att vi skulle kunna skapa stabila förhandlingsregler för hela den privata arbetsmarknaden, samtidigt som avtalet syftade till att stärka partsarbetet
i för löntagarna centrala frågor. Förhandlingarnas
utgångspunkt var att samtliga parter måste var
överens om att kollektivavtal ska vara den gemensamma formen för reglering av svensk arbetsmarknad och att båda parter aktivt skulle verka
för att öka kollektivavtalstäckningen.
Under hösten 2008 ändrades förutsättningarna
på den svenska arbetsmarknaden dramatiskt. Det
var då som lågkonjunkturen slog till och varslen
ökade dramatiskt och tillväxten blev negativ. På
LO blev det tydligt att vi måste fokusera vår verk-

samhet på en alternativ krispolitik där löntagarna
och deras framtid står i centrum.
I Sverige har det länge varit att det allra viktigaste när arbetsmarknaden sviktar är att se till att
löntagarna går stärkta ur en kris. Att rädda människor med till exempel utbildning eller praktik
om man blir av med jobbet har varit prioriterat.
En sådan politik förs inte av den borgerliga regeringen. LO har inriktat sitt arbete på att föreslå förbättringar i arbetslöshetsförsäkringen och kräva
mer aktiva insatser för de arbetslösa, i första hand
genom fler utbildningssatsningar.
I slutet av året kunde LO-förbunden summera en minskning med medlemmar under 2008.
Medlemstappet innebar både ökade krav på LO
och minskade resurser. Under året genomfördes på
LO-kansliet ett stort omstruktureringsarbete med
tydliga prioriteringar i LOs verksamhet och en
minskning av antalet anställda.
Avslutningsvis kan jag konstatera att vi fortfarande har, jämfört med andra länder, en hög organisationsgrad med starka kollektivavtal i Sverige
som ger löntagarna en stark position. Men det är
inte tillräckligt. När det vänder för arbetsmarknaden finns det stor risk att den negativa utvecklingen accelererar. Löntagarna försvagas på grund
av sämre organisering samt av den förda politiken
som påverkar tryggheten i samhället och vi ser att
allt fler drabbas. Den facklig politiska samverkan
blir då allt viktigare. Det handlar om att förbättra
medlemmarnas villkor.
Men viktigast av allt är att fackföreningsrörelsen förmår att organisera, att vi tydligt är den
främsta kraften för ett mer jämlikt och rättvist
samhälle och att vi solidariskt står upp i kampen för alla människors lika värde och rätt
fortsätter.
Wanja Lundby-Wedin
LOs ordförande
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Kongress 2008
Under temat Världens bästa jobb! höll LO sin 26:e ordinarie kongress
den 31 maj–4 juni i Folkets Hus i Stockholm.

10 | LOs verksamhetsberättelse 2008
Foto: Niklas Hägglund, Hemma Annonsbyrå

LOs 26e ordinarie kongress

LO höll sin 26e ordinarie kongress 31 maj–4 juni
i Folkets Hus i Stockholm. Kongressens tema var
”Världens bästa jobb”. Av 300 delegater var 125
kvinnor vilket innebar att kvinnornas andel var
nästan 42 procent, detta är en viss ökning jämfört
med förra kongressen. Medelåldern för ombunden
var bland männen 46,7 år och för kvinnorna 46 år.
23 ombud var under 31 år, detta var en föryngring
av kongressombuden. Kongressen behandlade 271
motioner.
I sitt inledningsanförande fokuserade LOs
ordförande på vikten av att vända den neråtgående
trenden för medlemstalen i LO-förbunden och att
organisera fler medlemmar. Kongressen beslutade
att prioritera organisationsarbetet i den fackliga
kampen.
Inför kongressen publicerades rapporten
”Fler jobb – Bättre jobb” och kongressrapporten
”LO – Förbund i samverkan”. Under 2008 skrevs
vidare ”Fackliga strategier för fler och bättre jobb”.
Denna rapport byggde på slutkapitlet i ”Fler jobb
– Bättre jobb” och sammanfattade LOs politiska
slutsatser inom viktiga områden. Rapporten och
förslagen var indelade i tre delar, förslag för fler
jobb, förslag för bättre jobb och förslag för en
bättre fungerande generell välfärd. Rapporten
kongressbehandlades och lade en grund för LOs

”Världens bästa jobb”
var kongressens tema.

politiska ställningstaganden under den innevarande kongressperioden.
Kongressen riktade starka krav på regeringen
att driva en ekonomisk politik som främjar sysselsättning och välfärd. Kritiken mot regeringens
försämringar av sjukförsäkringen och a-kassan var
hård. Kongressen genomförde en manifestation på
Mynttorget tisdagen den 3 juni då riksdagen fattade beslut om försämringarna i sjukförsäkringen.
Kongressen diskuterade vikten av att värna
kollektivavtalen, särskilt med hänvisning till den
så kallade Laval-domen som hotar den svenska
modellen. Vidare beslutades att LO-förbunden ska
sträva efter en stark samordning i avtalsrörelser
och att eliminera löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Rätten till heltid var ett viktigt krav
inom avtalsområdet.
Nya stadgar antogs som medförde vissa organisatoriska förändringar, bland annat minskades LOs
ledning till tre personer. Kongressen beslutade
tillsätta en valberedning som ska arbeta under
kongressperioden.
Minnet av Salvador Allendes 100-års födelsedag
firades vid en särskild högtid på lördagskvällen den
31 maj. Förutom kulturinslag och videohälsningar
direkt från Chile så medverkade LOs ordförande
och Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin.
Kongressens kulturinslag speglade det nya
mångkulturella Sverige. LO bröt mot traditionen
att hålla kongressfest i Stockholms Stadshus och
förlade den istället till Globens Annex vilket blev
en lyckad tillställning.
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LOs mål och verksamhet 2008
LOs styrelse antar varje år en verksamhetsplan över de områden LO
prioriterar i sin verksamhet. Målen för år 2008 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

Aktiv arbetsmarknadspolitik
Under kongressen beslutades om en del riktlinjer
för den aktiva arbetsmarknadspolitiken. LO har
under året drivit på utvecklingen inom detta område som syftar till att stärka individernas trygghet
och utveckling, stabilisera efterfrågan och främja
omställningsförmågan i svensk ekonomi. Fokus i
detta arbete ligger på ökandet av arbetsmarknadsutbildningarna samt utbyggnad och stärkande av
anställningsstöd och övrig subventionerad sysselsättning. LO har också drivit på för kvalitetsökning av arbetsförmedlingen med utbyggd samverkan med fackliga organisationer.
Under hösten 2008 bildades en ny arbetsmarknadsgrupp för att intensifiera arbetet med
de arbetsmarknadspolitiska frågorna. Arbetsmarknadsgruppen representerade LO i olika sammanhang så som Arbetsförmedlingens partsråd
och Arbetsförmedlingens råd för arbetslivsinriktad rehabilitering.
A-kassan

Arbetet med a-kassefrågorna var under året intensivt och kretsade främst kring problem orsakade
av regeringens nedskärningar och förslag till försämringar, samt kring den offentliga utredningen
om en obligatorisk a-kassa. LO vill ha en enhetlig
statlig arbetsförmedling över hela landet med en
rättssäker tillämpning av a-kassans regler.
LO har varit mycket kritisk till de föreslagna
nedskärningarna i såväl a-kassan som den aktiva
arbetsmarknadspolitiken. LO anser att bespa-
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ringarna kopplade till inrättandet av regeringens
båda ”garantier”, jobb- och utvecklingsgarantin
och jobbgarantin för unga, har medfört ökade
inkomstskillnader genom de sänkta arbetslöshetsersättningarna. Man ser också att de kraftigt höjda
a-kasseavgifterna har skapat stor otrygghet och
bryter mot den väl fungerande svenska modellen
med en frivillig och solidariskt finansierad arbetslöshetsförsäkring.
Besparingarna i a-kassan har slagit hårt mot
LO-förbundens medlemmar, men regeringen
har inte redovisat politikens fördelningspolitiska
effekter. Till följd har många av LO-förbundens
medlemmar lämnat a-kassan i skedet av den djupa
nedgång som svensk ekonomi upplever sedan slutet av 2008. Människor med många gånger högst
risk för arbetslöshet på svensk arbetsmarknad står
därmed utan försäkrad inkomst.
Omställningsstödet

LO-kongressen beslutade att LO ska verka för att
utveckla omställningsstödet TSL, så att det gäller
oavsett om en anställd får lämna en arbetsplats
på grund av arbetsbrist eller av hälsoskäl. Arbetet
med omställningsstödet, som syftar till att underlätta för uppsagda arbetstagare att få nytt jobb, har
varit mycket aktivt. Facken inom industrin och
inom service bidrog vart och ett med en repre
sentant fungerande som resursperson i förbund,
avdelningar och klubbar. Man genomförde ett
tiotal konferenser runtom i Sverige och olika
aktiviteter där man informerade om omställnings-

stödet. Särskilda intervjuer med förtroendevalda
resulterade också i två rapporter som publicerades
under året.
Europeiska Socialfonden 2007–2013 och Kompetens
utveckling

Socialfondens tolv miljarder kronor syftar till att
stödja projekt som stärker individens kompetens
på arbetsplatsen, samt förbättrar arbetsutsikterna
för arbetslösa och sjukskrivna. LO är representerad i socialfondens övervakningskommitté, i
dess arbetsutskott och andra arbetsgrupper med
aktivt deltagande i genomförandet av programmet
Kompetensutveckling. Detta omfattar en omformulering av målgruppens villkor, där varslade och
uppsagda ska ha tillgång till kompetensutveckling
på samma villkor som företagens anställda. Detta
gäller även personer som blir arbetslösa under
deltagande i en ESF-finansierad aktivitet. LOs
representanter i de åtta strukturfondspartnerskapen uppmanade under året till fler utlysningar av
projektpengar för anställda varslade inom utsatta
branscher.
Ekonomiska utsikter

I vårens rapport ”Ekonomiska utsikter” talades
om en försvagad internationell konjunktur, bland
annat mot bakgrund av den finansiella oron. För
Sveriges del bedömdes konjunkturförsvagningen
bli måttlig med stagnerande sysselsättning. När
höstens rapport utkom hade oron på de finansiella
marknaderna övergått i en akut kris. Såväl den
internationella som den svenska konjunkturnedgången väntades bli kraftig med sjunkande
sysselsättning och hög arbetslöshet. Höstprognosen lyckades dock inte fånga kraften i nedgången.
Under slutet av 2008 försämrades den ekonomiska
utvecklingen och utsikterna för åren framöver på
ett dramatiskt sätt.

Näringspolitik

Sedan hösten 2008 är näringspolitik en regional
fråga. Respektive förbund sköter de frågor som rör
branscher och verksamhetsområden. Den löpande
bevakningen av frågor kring näringspolitik och
regional utveckling ligger främst på LO-distrikten
och dess strukturråd.
En del av det näringspolitiska arbetet har
bedrivits via regionalfondsprogram. LO anordnade
ett möte mellan organisationens representanter i
strukturfondspartnerskapen för utbyte av idéer
och erfarenheter och framläggande av framtidsstrategier.
En avslutande näringspolitisk konferens genomfördes med syfte att diskutera förbundens och
distriktens möjligheter att själva utveckla arbetet
inom området.
Infrastruktur och hållbar utveckling

Under året slutfördes ett omfattande remissarbete
samt möten med bland andra s-gruppen i riksdagens trafikutskott inför den infrastrukturpolitiska
propositionen. Inför 2008 års LO-kongress inkom
flera motioner inom transport- och infrastrukturområdet, vilket resulterade i beslut om en transportpolitisk plattform. Arbetet inom QIII (organisationen för bedömning av upphandling av tunga
transporter) fortsatte under året.
Inom området hållbar utveckling dominerade
klimatarbetet. LO fattade beslut om att tillsätta
ett klimatpolitiskt projekt med inledande uppgift
att ta fram en policyskrift på området. LO har
också medverkat i NFS arbete med att ta fram ett
nordiskt fackligt program i klimatfrågan.
Utbildningspolitik

LO deltog i skilda utbildningspolitiska sammanhang av strategiskt intresse. Under våren genomfördes ett sista möte med gymnasieutredningen

LOs verksamhetsberättelse 2008 | 15

inom ramen för LOs utbildningspolitiska utskott.
LO var också representerad i studiesociala kommittén samt fortsatt representerad i KY-myndigheten (Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning), Internationella Programkontoret samt i
Youth Skills Sweden, Yrkeslandslaget.
LOs utbildningspolitiska utskott genomförde
fyra sammanträden under året.

Husein Odobasic är
medlem i IF Metall.
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Ökade och rättvisa löner

Avtalsrörelsen
Avtal 2010

LO och förbundens samverkan i avtalsrörelser har
till syfte att skapa stabil lönebildning och förutsätter en solidarisk lönepolitik för att inte LOförbundens medlemmar ska bli förlorare.
För att möjliggöra ett gemensamt agerande i
avtalsrörelsen 2010 påbörjade LO arbetet med att
ta fram bra underlag till de frågor som kan bli
aktuella att diskutera samverkan kring. I arbetet har representanter från medlemsförbunden
involverats i fyra olika arbetsgrupper. Förbundens
representanter i LOs råd för avtalsfrågor informeras fortlöpande och diskuterar frågeställningarna.
LOs kongress 2008 underlättade processen genom
att i de nya stadgarna tydligt beskriva beslutsordningen inför en avtalsrörelse.
De strategiska områden som belyses av arbetsgrupperna är:
• Ekonomiska förutsättningar inför avtalsrörelsen,
• Jämställda löner och villkor,
• Bra och utvecklande arbetsmiljö, omställning
och rehabilitering samt
• Kollektivavtal för ordning och reda

Lavaldomen. LO agerade aktivt i utredningen med
utgångspunkten att löne- och arbetsvillkor primärt ska regleras mellan arbetsmarknadens parter.
I december 2008 lade utredningen fram sitt förslag.
LO välkomnade förslaget, men var samtidigt djupt
kritisk mot de delar som gick långt utöver vad som
direkt följer av EG-domstolens dom. Detta gäller
särskilt den så kallade bevisregeln. På LOs kongress
2008 kopplades Lavalutredningens arbete ihop
med Sveriges antagande av Lissabonfördraget.
Kongressen beslutade att LO skulle verka för
att riksdagens beslut om Lissabonfördraget fattades efter det att utredningen redovisat sitt uppdrag. LO lyckades dock inte förmå regeringen att
skjuta på varken beslutet om Lissabonfördragets
antagande eller Lavalutredningens redovisning av
utredningsuppdraget. Under året har LO också
mycket aktivt deltagit i aktiviteter på EU-nivå i
syfte att få till en förändring av gemenskapsrätten
(främst utstationeringsdirektivet) med anledning
av Lavaldomen. De praktiska konsekvenserna av
Lavaldomen kan endast i viss utsträckning hanteras genom förändringar av svensk rätt.
Huvudavtalsförhandlingarna

Gruppernas arbete ska vara avslutat våren 2009.
Syftet är även att få fram bra underlag för opinionsbildning kring LO-förbundens avtalskrav.
Lavaldomen

Under 2008 tillsatte regeringen en särskild utredning för att lägga fram förslag med anledning av
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Efter vårens sonderande samtal mellan de förhandlingsansvariga inom LO, PTK och Svenskt
Näringsliv beslöt LOs styrelse i maj att inleda förhandlingar om ett nytt huvudavtal. Samma beslut
togs av PTK och Svenskt Näringsliv. Förhandlingarna startade på allvar efter sommaren.
LOs styrelse genomförde i samband med starten

fyra seminarier för att diskutera sig fram till en gemensam plattform i de frågor som förhandlingarna
omfattade. Frågor som diskuterades var förhandlingsordning och förhandlingsavtal, anställningsskydd, omställning och rehabilitering samt behovet
av att stärka den svenska kollektivavtalsmodellen
bland annat avseende utstationerad arbetskraft.
LOs styrelse hade det yttersta ansvaret för förhandlingarna. LOs samtliga förbundsordföranden
utgjorde efter beslut i styrelsen förhandlingsdelegation. Till huvudförhandlare utsågs den i juni avgångne avtalssekreteraren Erland Olauson som till
stöd hade en förhandlingsgrupp bestående av den
nyvalde avtalssekreteraren Per Bardh tillsammans
med avtalssekreterarna från Kommunal, IF Metall,
Handels, Seko och Byggnads.
Förhandlingsgruppen hade ett nära samarbete
med PTKs motsvarighet och de två organisationerna har i enighet lagt fram konstruktiva förslag
till förnyelse och utveckling av det 70 år gamla
huvudavtalet. Förhandlingarna pågick hela hösten
och var vid årets utgång inte klara.
Bemanningsavtalet

Bemanningsavtalet är de femton LO-förbundens
likalydande kollektivavtal för anställda i bemanningsföretag, där LO har en samordnande uppgift
och funktion. Avtalet tecknades för första gången
år 2000 och har sedan dess omförhandlats i sin
helhet vid tre tillfällen. Nuvarande avtal löper ut i
april 2010.
Under året har den förbundsgemensamma
gruppen för bevakning av utvecklingen inom
bemanningsbranschen, Bemanningsgruppen,
sammanträtt vid sex tillfällen. Vid dessa sammanträden har man diskuterat problem, berett frågor
och krav inför avtalsförhandlingarna samt utbytt
erfarenheter från olika förbundsområden.
Gruppen har gemensamt konstaterat att efter-

levnaden av kollektivavtalet är mycket bristfällig
i stora delar, samt att bemanningsföretag i alltför
många fall bryter mot avtalets huvudprinciper
gällande lönesättning och anställningsformer.
Med anledning av detta har LO under hösten 2008
initierat ett arbete tillsammans med motparten
inom Almega. Målsättningen är att förändra vissa
centrala delar i kollektivavtalet i syfte att förbättra
efterlevnaden av reglerna. I samband med detta
beslutades även att se över avtalets struktur och
göra redaktionella förändringar i syfte att förenkla
och förtydliga innehållet.
Under hösten genomfördes även en tvådagars
utbildning för lokalombudsmän och förtroendevalda i syfte att höja kunskapsnivån om innehåll och principer i bemanningsavtalet. Kursen
samlade arton deltagare och genomfördes på Runö
Folkhögskola.

Undersökningar
Lönerapport

LOs årliga lönerapport ”Lönerapport år 2008” visar
löner och löneutveckling de tio senaste åren för
arbetare och tjänstemän. Där framgår bland annat
att lönerna för första gången på tio år ökade mer
för arbetare än för tjänstemän.
Lönespridning

Rapporten ”Lönespridning år 2008” visar att
lönespridningen minskade rejält under 1970-talet,
låg still under 1980-talet, ökade under 1990-talet
för att under 2000-talet åter stanna av. Rapporten
ingick även i förkortad version i den låginkomstutredning som genomfördes av Arbetarrörelsens
ekonomiska råd.
Internationella löner för industriarbetare i 34 länder

Rapporten ”Lön och löneutveckling för industri-
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arbetare i 34 länder” visar att lönerna i Sverige alltjämt är bland de högsta i världen, men att svenska
löner under de senaste sex åren ökat något mindre
än i flertalet andra länder. Tack vare låg inflation
ökade reallönerna ändå mer i Sverige än i de flesta
andra länder.
Facklig organisationsgrad år 2008

Rapporten ”Facklig organisationsgrad år 2008” visar att organisationsgraden bland arbetare minskat
till 72 procent. Det är den lägsta organisationsgrad
som uppmätts sedan 1970-talet. Minskningen
skedde främst under de tre senaste åren, med åtta
procentenheter år 2005–2008. Rapporten visar
också att antalet fackligt anslutna inte minskat
lika drastiskt, vilket förklaras av att antalet sysselsatta ökat kraftigt. Rapporten är ej publicerad.
Ekobrott

Den förbundssammansatta grupp som hanterar
frågor om ekonomisk brottslighet fortsatte under
året arbetet kring det projekt för god upphandling
som inleddes 2005. Gruppen gick även vidare med
förankringsarbetet i LOs avtalsråd och förbund.
I det pågående utvecklingsarbetet av LOs politik för åtgärder mot ekonomisk brottslighet låg
fokus på förändringar i myndighetsutövningen
hos de rättsvårdande myndigheterna. Man hade
kontakter med och gjorde ett flertal besök hos
dessa myndigheter under 2008. I november 2008
anordnade LO ett välbesökt seminarium på temat
”Ordning och reda på arbetsmarknaden”, där LOs
avtalssekreterare presenterade en handlingsplan
för ordning och reda. Flera av handlingsplanens
punkter handlade om ökade insatser och bättre
lagstiftning i kampen mot ekonomisk brottslighet
och osund konkurrens.

Nathalie Bjurgard är medlem i
Svenska Elektrikerförbundet.
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Jämlik och jämställd fördelning

Jämställdhet
LO deltog under 2008 i diverse nationella och
internationella sammanhang rörande jämställdhetsfrågor. En årsrapport om svensk aktivitet, med
anledning av det ramprogram för jämställdhet
som antagits mellan arbetsmarknadens parter
på europanivå, lämnades gemensamt av berörda
svenska organisationer till ETUC och arbetsgivarnas europeiska organisationer. Inom ITUC
bildades en paneuropeisk kvinnokommitté och
LO deltog vid den konstituerande konferensen.
LO deltog även vid en hearing om jämställdhet i
arbetslivet och i näringslivet, samt i regeringens
jämställdhetsråd.
En viktig fråga för LO är hur arbetsliv och
familjeliv kan delas mer lika mellan kvinnor och
män och LO deltog vid en hearing om jämställdhet i arbetslivet och i näringslivet samt i regeringens jämställdhetsråd.

Diskriminering
Arbetet för likabehandling och mot diskriminering kom under året framförallt att handla om
situationen för dem som blir diskriminerade på
grund av sexuell läggning eller könsidentitet. En
förbundsgemensam arbetsgrupp sammanställde
policyskriften ”Facklig policy mot diskriminering
i arbetslivet på grund av sexuell läggning eller
könsidentitet”. LO hade under året representation
i det fackliga nätverket Fritt Fram och arrangerade
tillsammans med andra förbund och centralor-
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ganisationer inom nätverket seminarier under
Prideveckan.
Under kongressen fastställdes en del riktlinjer
inom diskrimineringsområdet. LO ska verka för
att alla politikområden utgår från den enskilda
människans faktiska behov och förutsättningar.
All diskriminering i arbetslivet ska motverkas, vilket förutsätter lokalt aktivt arbete mot trakasserier och diskriminering från fack och arbetsgivare.
Det beslutades också att alla avtal som utformas av
LO ska vara ickediskriminerande i sina formuleringar samt att LO med kraft ska verka mot våld i
nära relationer.
LO arbete för integration och mot etnisk diskriminering

LO satte som mål år 2004 att göra Sverige till ett
föregångsland och det svenska arbetslivet till en
förebild i arbetet för integration och mot etnisk
diskriminering. Under 2008 har integrationsarbetet övergått i en fas med tydligare inriktning
på likabehandling och bekämpande av etnisk
diskriminering, rasism och främlingsfientlighet.
Det innebär en prioritering av det centrala arbetet, med fokus på bland annat facklig utbildning,
förbundssamverkan och partssamverkan, liksom
ökad satsning på regional och lokal nivå för att
stödja det konkreta arbetet på arbetsplatserna. Det
internationella arbetet sker huvudsakligen inom
ramen för NFS, EFS och SAMAK.
LO ingår i Rådet för Integration i Arbetslivet,
tillsammans med TCO, Saco, Svenskt Näringsliv,
SKL och Arbetsgivarverket. Under året avsluta-

des den treåriga partsgemensamma satsningen
”Gemensam utmaning – gemensamt ansvar”. En
partsgemensam seminarieserie genomfördes runt
om i landet, liksom en del projekt ledda av respektive organisation. För LOs del innebar det framtagande av rapporter, en omfattande satsning på
huvudskyddsombud och arbetsmiljöfrågor samt
andra lokala metodutvecklingsprojekt.
LO medverkade även i projektet ”Den svenska
modellen” tillsammans med DO och JämO. Inom
ramen för detta togs en handbok för lokalt arbete
fram, ”Handbok för aktiva åtgärder i arbetslivet
– För lika rättigheter och möjlighet” tillsammans
med genomförandet av ett antal regionala seminarier på samma tema.

der fredagen på vilket sätt HBT-frågor är fackliga
frågor.
Facklig politisk samverkan mot extrema antidemokratiska
rörelser

Den facklig-politiska samverkan med SAP intensifierades under 2008 inom ramen för Arbetsgruppen för demokrati. Arbetet mot extrema antidemokratiska och främlingsfientliga krafter utövas
inom samarbetet huvudsakligen i form av seminarier och utbildningar bland förtroendevalda och
medlemmar samt genom utåtriktade aktiviteter.
LO ingår också i styrelsen för stiftelsen Hela
Sverige – Artister mot Nazister, som delar ut årliga
stipendier.

Europride 2008

Under årets Pridefestival medverkade förbundsrepresentanter och representanter för LO-distriktet
i Stockholm. LOs ordförande deltog i invigningen
och höll tal med anledning av festivalens tioårsjubileum. LO deltog även i lördagens parad tillsammans med Socialdemokraterna där LOs ordförande, vice ordförande och Socialdemokraternas
partiledare Mona Sahlin gick i täten.
I festivalområdet Pride Park delade LO och
förbunden tält med SSU, HBT-Socialdemokrater
och Studentförbundet under parollen ”We are
family”. Verksamheten i tältet omfattade allt ifrån
tävlande i spikslagning till facklig information
och medlemsrekrytering.
Verksamheten i Pride House i Kulturhuset
bestod av seminarieaktiviteter. Under onsdagen
fördes samtal på temat ”Facklig policy mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning
eller könsidentitet”, apropå en skrift framtagen på
svenska och engelska till Europride av LO tillsammans med LO-förbunden. Under torsdagen
diskuterades det heteronormativa facket och un-
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Generell och solidarisk välfärd

Ägarfrågor

Upphandling av försäkringsgivare för Avtalspension SAF-LO

Vid LO-kongressen 2008 antogs riktlinjer kring
arbetet med ägarfrågor under kongressperioden.
Man fastslog att facket bör ta ett större ansvar
gällande etiska och bolagsstyrningsfrågor för det
kapital man själv förvaltar samt för kapital som
förvaltas gemensamt med andra. Det ökade ägaransvaret innebär bland annat att fackföreningsrörelsen ska driva fram tydliga etiska riktlinjer för
bolagsstyrning som ska gälla också i de styrelser
där de verkar. Avgörande för långsiktig avkastning
och därmed pensionsutfallen är att kostnaderna
för förvaltningen hålls så låga som möjligt. LO ska
verka för samordnande av pensionsförvaltare i en
arbetsgivarroll för att möjliggöra rimliga ersättningar inom ramen för kapitalförvaltningen, samt
verka för riksdagsbeslut om en ram för AP-fondernas etiska riktlinjer och ägarpolicy.

Som en följd av avtalet mellan LO och Svenskt
Näringsliv från april 2007 om nya villkor för Avtalspension SAF-LO, genomfördes en upphandling
av de försäkringsbolag som ska vara valbara för de
cirka 1,3 miljoner arbetare som omfattas av pensionsavtalet. På parternas uppdrag sköttes upphandlingen av Fora. Resultatet blev kraftigt sänkta
avgifter för pensionsförvaltningen de kommande
fem åren, vilket är den tid som upphandlingen
avser.

LOs försäkringsutskott
Försäkringsutskottet är ett beredande organ
för LOs styrelse i frågor om avtals-, social- och
medlemsförsäkringar där alla medlemsförbund
finns representerade. Utskottet hade nio sammanträden under 2008. Därutöver genomfördes
två temaseminarier, till vilka en bredare krets från
förbunden bjöds in att delta. Främst tog man upp
förändringar i socialförsäkringarna, förhandlingsfrågor om förändringar av avtalsförsäkringarna
och hur förbunden arbetar med försäkringsinformationen.
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Sjukförsäkring

Den borgerliga regeringen genomförde under året
omfattande försämringar på sjukförsäkringsområdet. Möjligheten att kringgå arbetsmiljölag och
lagstadgad skyldighet till arbetsanpassningar och
rehabilitering för passiva arbetsgivare innebär
att sjuka riskerar att få sin sjukpenning indragen
redan efter sex månader utan att ha genomgått
någon form av rehabilitering. Långtidssjuka har
fått ersättningen sänkt från 80 till 75 procent.
LO har drivit opinion i sjukförsäkringsfrågan,
bland annat genom en manifestation i samband
med riksdagens beslut om förändringarna, samt
genom kampanjen ”Sabba inte sjukförsäkringen”.
Kampanjen fick mycket stor uppmärksamhet, inte
minst med anledning av det brev som skickades
till riksdagsledamöter och deras grannar. Brevet
redogjorde för konsekvenserna av den borgerliga
regeringens förslag och krävde ledamöternas avståndstagande från hetsjakt på sjuka.

Nya villkor i avtalsförsäkringarna

Verksamhetsgenomförande

Ett antal förändringar gjordes i försäkringsvillkoren under året för att upprätthålla eller förbättra
dessa. I maj beslutades om förändringar för underlättande för den som behöver rehabilitering att
få delar av åtgärden finansierad via AGS-fonden.
I juni beslutades om en höjning av dagsersättningen i AGS-försäkringen för att kompensera för
försämringen i AFL. I oktober gjordes motsvarande förändring i TFA-försäkringen. I juni förbättrades också TFA-villkoren för den som drabbas
av en asbestrelaterad cancersjukdom. I november
beslutades om en förändring av månadsersättningen i AGS-försäkringen som innebär att den
högsta inkomstersättningen numera motsvarar 7,5
prisbasbelopp.

Förbundens avdelningar anmäler de rådgivare som
valts, varpå de registreras i ett gemensamt försäkringsrådgivarregister. Registret bestod vid årets
slut av drygt 8 615 rådgivare och den årliga omsättningen uppskattas till 10–15 procent. Under 2008
genomgick 995 personer den första kvalificerande
tredagarsutbildningen med mellanliggande studier
utifrån ett särskilt framtaget grundutbildningsmaterial.
Vidareutbildningen genomförs under en dag
och tar upp de förändringar som sker i försäkringarna samt uppföljning av kvartssamtal. Under
2008 genomgick 4 160 rådgivare vidareutbildning
för sitt uppdrag.
Informationscenter på 16 språk, Folksam-LO

LOs försäkringsrådgivarverksamhet 2008
Målsättning

Rådgivarens uppdrag består i att förmedla försäkringskunskaper till berörda på den enskilda arbetsplatsen. Målsättningen med verksamheten är att
samtliga anställda, sjukskrivna och arbetslösa som
berörs av kollektivavtalet ska nås av information
om innehållet i försäkringarna.

Informationscenter är en kundtjänst som drivs
av Folksam i samarbete med LO. LO ansvarar för
den fackliga kunskapen och Folksam för telefontjänsten bemannad av personal med kunskap om
försäkringsfrågor.
Fram till december 2008 hade informationscenter drygt 80 000 samtal. Av dessa samtal rörde
cirka 50 procent fackliga frågor eller var av facklig
natur.

Medlemskvart

En central del i rådgivaruppdraget är genomförandet av medlemskvarten. Genom kvartar och
deltagande på olika informationsmöten berördes
261 385 personer under 2008. En ny satsning som
LO hoppas ska slå väl ut är www.medlemskvart.
lo.se, där enskilda personer själva kan anmäla
sig till ett samtal om de avtalade försäkringarna.
Webblösningen startade upp 1 december 2007
och hade 31 december resulterat i 807 avslutade
ärenden.
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Goda och utvecklande arbeten

Arbetsmiljöarbetet
Miljö- och Arbetslivsutskottet (MOA)

Miljö- och Arbetslivsutskottets huvudfunktion
är att vara ett samordnande och beredande organ
under LOs styrelse för frågor som rör arbetsmiljö
och arbetsorganisation. I utskottet ges förbunden möjlighet att följa och vid behov stödja och
samordna LOs och förbundens aktiviteter rörande
dessa områden.
Under MOA finns följande förbundssammansatta arbetsgrupper:
• LOs, TCOs och Sacos förbundsgemensamma
arbetsgrupp för standardiseringsfrågor inom
arbetsmiljöområdet (ASTA)
• LOs förbundsgemensamma arbetsgrupp för
kemikaliefrågor (LOKE)
• Regionala skyddsombudsgruppen (RSO-gruppen)
• Förbundsgemensam arbetsgrupp för arbetsmiljö på Samhall
• LOs förbundsgemensamma arbetsgrupp för
kompetensutveckling och arbetsorganisation
(KAO). Arbetsgruppen lades ner våren 2008.
Företagshälsovård

På LOs initiativ satte SWEDAC upp en teknisk
kommitté där berörda parter medverkar kring
frågan om godkännande och certifiering av företagshälsovård. Under Prevent tillsattes ytterligare
en partssammansatt grupp kring företagshälsovård, där även SKL medverkar. Gruppen har inlett
arbetet med en undersökning kring nuläget och
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förväntningar hos företagen inom företagshälsovården.
LOs handlingsprogram mot ensamarbete

LOs styrelse antog i april MOAs förslag till ett
handlingsprogram mot ensamarbete. Målsättningen är att skapa förutsättningar för att i möjligaste
mån undvika ensamarbete, att få bort farligt ensamarbete samt att förebygga negativa effekter av
tillåtet ensamarbete. En rapport om ensamarbete
bland LO-förbundens medlemmar publicerades
under LO-kongressen.
LOs syn på arbetslivsforskningen

LO och förbunden utarbetade under våren en politik för arbetslivsforskningen. LO, TCO och Saco
formulerade en gemensam syn som tillskickades
utbildningsministern inför regeringens forskningsproposition.
Proposition delar av Arbetsmiljölagen (AML)

Regeringen lade under hösten en proposition om
EUs byggplatsdirektiv. LO och Byggförbunden
avvisade propositionens förslag att en byggherre
ska kunna överlåta sitt arbetsmiljöansvar på en
uppdragstagare. LO vill ha en lagregel som förbinder byggherren att upplysa om särskilda risker,
försäkra sig om att entreprenören har erforderliga kunskaper och se till att denne fullföljer sitt
ansvar. Privatpersoner som beställer ett mindre
arbete ska inte omfattas av dessa förpliktelser.

Sociala dialogen

Regionalt arbetsmiljöarbete

Ramavtalet Trakasserier och våld i arbetet, som
undertecknades 26 april 2007, fick en mycket trevande start på tillämpningen i Sverige. En svensk
översättning av avtalet blev klar under sommaren
och en överenskommelse slöts mellan LO, TCO,
Saco och Svenskt Näringsliv om tillämpning. Inga
initiativ togs dock under året om att gå vidare
med implementeringen. Sveriges Kommuner och
Landsting och Arbetsgivarverket ville heller inte
ingå någon överenskommelse om tillämpning av
avtalet.

Arbetsmiljödagar

Rapporter
”Samverkan för bättre arbetsmiljö – skyddsombudens
arbete och erfarenheter”

Del 1 av rapporten redovisar de regionala skyddsombudens erfarenheter och del 2 erfarenheter
från huvudskyddsombud, skyddsombud och ensamskyddsombud. Undersökningen om de regionala skyddsombuden utformades i samarbete med
LOs förbundsgemensamma grupp för de regionala
skyddsombuden. Undersökningen av de andra
skyddsombudens erfarenheter gjordes i samarbete
med representanter från MOA.
”Trender i arbetsmiljön – klass och kön”

Rapporten beskriver hur arbetsmiljön förändrades för arbetare och tjänstemän mellan 1991 och
2007. LO-förbundens medlemmar antingen står,
går, lyfter, skjuter, bär och drar eller sitter under
i stort sett hela sitt arbetspass. Mellan åren 1991
och 2003 ökade kraven i arbetet, samtidigt som
det egna inflytandetminskade. Denna försämring
ökade 2007 främst för kvinnliga arbetare inom
privat service och för kvinnliga lägre tjänstemän.
En av fem arbetare uppger att de har ett riskfyllt
ensamarbete.

LO-distrikten genomförde i samarbete med sina
förbundsavdelningar ett antal temadagar med inriktning på förebyggande arbetsmiljöarbete under
2008.
Workers Memorial Day

LO genomförde i samarbete med LO-distrikten
tio regionala arbetsmiljökonferenser inför 28
april. Under konferenserna genomförde LO och
förbunden en uppföljning av handboken ”Skarpt
läge – riktlinjer för fackligt agerande vid allvarliga arbetsplatsolyckor”, med anledning av årets
dödsolyckor och med inriktning på hur det förebyggande arbetsmiljöarbetet kan intensifieras med
riskbedömning/riskanalys.
EUs arbetsmiljövecka – riskvärdering

I samarbete med Prevent genomförde parterna
fem informationsdagar i olika delar av landet med
75 deltagare vid varje tillfälle. LO och förbunden
beslöt att fokusera aktiviteterna i samband med
EUs arbetsmiljövecka på riskbedömning i samband med arbetsanpassning eller omplacering.
Detta skedde via 31 risktäckande arbetsmiljö/
rehabiliteringskonferenser under hösten. Totalt
deltog 2 495 skyddsombud.

Europeiskt arbetsmiljöarbete
EUs sociala dialog med ramavtal om en inkluderad arbetsmarknad

Förhandlingarna mellan parterna på EU-nivå
kring ett ramavtal om en inkluderande arbetsmarknad påbörjades i oktober 2008 och ska vara
avslutade under senare delen av 2009.
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EUs Rådgivande kommitté för arbetsmiljöfrågor

EU-kommissionens rådgivande kommitté för
arbetsmiljöfrågor är ett trepartsorgan. Sedan
ombildningen 2005 representeras varje medlemsland av en regeringsrepresentant samt en ordinarie
representant från arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna. För de svenska arbetstagarna innehar
LO den ordinarie platsen medan TCO och Saco
har var sin suppleantplats.
Kommittén tillsätter trepartssammansatta
arbetsgrupper för angelägna arbetsområden. I de
tolv arbetsgrupper som förekom under året fanns
svensk facklig representation i följande tre: Den
permanenta arbetsgruppen för gruv- och utvinningsindustrin, arbetsgruppen för utbildning samt
gruppen optisk strålning.
En framgång för den fackliga sidan var EUkommissionens beslut att ta fram ett nytt direktiv
kring belastningsskador, vilket också en arbetsgrupp tillsatts för i början av 2009. I denna arbetsgrupp finns också svensk facklig representation
som driver kravet på att även mentala/kognitiva
och organisatoriska faktorer ska beaktas i ett kommande direktiv.
Arbetsmiljöbyrån i Bilbao

EU-kommissionens arbetsmiljöbyrå i Bilbao anordnade under 2008 en informationsdag i samband
med rådgivande kommitténs möte i Luxemburg.
Styrelsen för arbetsmiljöbyrån är trepartssammansatt. Den har också en trepartssammansatt
kontaktpunkt i varje medlemsland, kallad Focal
Point. I Sverige håller Arbetsmiljöverket i sekretariatet för detta. Medverkande organisationer
är förutom arbetsmarknadens parter även representanter från departement, forskningsråd och
andra icke vinstdrivande organisationer inom
arbetsmiljöområdet. Dess uppgift är att förankra
verksamheten i Bilbao, men också att samordna
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aktiviteterna i Sverige kring den återkommande
arbetsmiljöveckan, som alltid infaller vecka 48.
En nyhet 2008 var att temat för arbetsmiljöveckan
blev tvåårigt. Det övergripande temat för 2008–
2009 är ”Riskvärdering” och temat för 2010–2011
”Underhåll”.
HESA-projektet ”Migrant workers health and safety”

LO har under året fortsatt deltagit i ett projekt
inom Europafackets forskningsinstitut HESA rörande migrantarbetares hälsa och säkerhet. I gruppen ingår tio av Europafackets medlemsländer.
Projektet har tagit fram en uppsättning riktlinjer
(guideline) till i första hand skyddsombud inom
Europafackets medlemsorganisationer. Under året
utökades projektuppdraget till att utveckla en
verktygslåda till den fastställda guidelinen. Projektet avslutades i slutet av 2008.
Ökad samverkan mellan globala fackliga organisationer

LOs arbetsmiljögrupp tillsammans med TCO,
TCOs biståndsnämnd och Europafacket deltar i
ett projekt gällande ökat erfarenhetsutbyte och
nätverksbyggande med de turkiska federationerna
(DISK, HAKLS, KESK och TURKIS). Projektet
arbetade under året bland annat med att öka
kunskaperna i förebyggande arbetsmiljöarbete,
partssamverkan i arbetsmiljöfrågor, upplägg av
arbetsmiljöutbildningar, tillbuds- och olycksfallsutredningar samt arbetsanpassning. Projektet
övergick i annan projektform i slutet av 2008.

Daniel Sahlin är medlem i
Svenska Livsmedelsarbetareförbundet.
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En starkare facklig organisation som bygger på
allaslika värde och rätt
Internationellt arbete

Under året togs initiativ till projektet ”Baltic Sea
Labour Network”, där LO och även NFS ingår
som partners. Projektet syftar till att stärka den
sociala dialogen mellan EUs nya medlemsländer
samt med Ryssland. Projektet har fått medel från
EU-kommissionen.

för EFS i ett flertal möten i medlemsstaterna. Hon
var också huvudtalare under en stor demonstration som EFS ordnade i Ljubljana under vårens
slovenska ordförandeskap. Under det franska
ordförandeskapet bjöd president Nicolas Sarkozy
in till möte i Elyséepalatset i Paris.
Under hösten sammanträffade arbetsmarknadens parter i Bryssel med EUs sittande och kommande ordförandeländer Frankrike, Tjeckien
och Sverige. EFS ordförande fick möjlighet att
understryka vikten av att uppmärksamma sociala
frågor och människors oro för jobb och trygghet i
ordförandeskapet.
På EFS dagordning var Lavaldomen och Rüffertdomen centrala frågor under året. Samorganisationen har också arbetat för att starta en
utbildningsfond där en del av arvodet till representanterna i Europabolagen (SE) ska avsättas.

SAMAK (Arbetarrörelsens nordiska samarbetskommitté)

Sociala Dialogen

Kommitténs årsmöte 2008 som genomfördes på
Runöskolan fokuserade på facklig-politisk samverkan, den nordiska modellen, situationen efter
Lavaldomen och SAMAKs klimatrapport. LOs
ordförande samt EU-parlamentarikern Jan Andersson deltog i panelen.
LO är delaktig i två av SAMAKs arbetsgrupper:
Den nya ojämlikheten, en gemensam utmaning
samt Bristen på arbetskraft.

Arbetstagar- och arbetsgivarparterna fattade under året beslut om förhandlingar angående revidering av föräldraledighetsdirektivet samt angående
ett ramverk för en inkluderande arbetsmarknad.
Två förhandlingsgrupper tillsattes och arbetet
planeras vara klart under 2009.

Nordens Fackliga Samorganisation (NFS)

Under året innehade LOs ordförande ordförandeskapet i NFS, där LO deltar i arbetsgrupperna
Arbetskraftens rörlighet och Facket och Klimatfrågan vars rapporter kommer att presenteras
under 2009.
NSF genomförde under april månad en Europakonferens på temat ”Nystart för EUs social
dimension”.
BASTUN (Baltic Sea Trade Union Network)

EFS (Europeiska fackliga samorganisationen)

LOs ordförande deltog i egenskap av ordförande
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EU-samordning
EG-domstolens domar i Laval-, Viking- och Rüffertfallen fortsatte att dominera den fackliga och
politiska debatten under året. Debatten har handlat om påverkan på den svenska regeringen för

att få till stånd nödvändiga lagändringar i Sverige,
men också i allt större utsträckning om försök att
påverka förändringar som ska omfatta hela EU.
Diskussionerna kring Lavalfallet har av många
olyckligtvis kopplats ihop med den svenska ratificeringen av Lissabonfördraget. I den diskussionen
har LO tydligt fört fram att Lissabonfördraget är
avsevärt bättre än det nuvarande fördraget i de
fackliga frågorna.
Före EUs vårtoppmöte sammanträffade arbetsmarknadens parter med statsminister Fredrik
Reinfeldt. Till mötet hade LO, TCO och Saco
utarbetat ett brev om det svenska ordförandeskapet hösten 2009.
För andra året i rad var LO tillsammans med arbetsmarknadens parter arrangör av ett evenemang
under Europadagen 9 maj.
LOs kongress sade ja till Lissabonfördraget och
gjorde i samband med detta ett uttalande om nödvändigheten av att Stråth-utredningen presenteras
före den svenska ratificeringen av EU-fördraget.
Uttalandet förtydligade också skrivningarna om
det svenska kollektivavtalssystemets relation till
EU.

förberedelserna inför G8-toppmötet i Hokkaido
Toyako i juli sammanträffade en TUAC-delegation
med den japanska premiärministern Yasuo Fukuda
13 maj. LO deltog i förberedelserna av ett uttalande
om krav på insatser från G8 för att höja sysselsättningen och häva den globala livsmedelskrisen.
IFS (Internationella Fackliga Samorganisationen)

I likhet med tidigare år beslutade LOs styrelse att
bevilja 1,6 miljoner kronor till IFS solidaritetsfond.
7 oktober genomförde IFS tillsammans med
medlemsorganisationerna, de Globala Facken och
EFS den första Globala Aktionsdagen med temat
”Decent Work”. LO arrangerade bland annat ett
seminarium med LOs ordförande och arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin.
Committee on Workers’ Capital (CWC)

Kommittén är gemensam mellan IFS, de Globala
Facken och TUAC. LO stod värd för kommitténs
möte i oktober. LO fick fullt stöd för sitt förslag
till översyn av kommitténs arbete, som sedan formellt godkändes av IFS styrelse i december.
Nordiska biståndsmöten

EESK (Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén)

LOs två ledamöter i EESK är delaktiga i fyra
av kommitténs sex sektioner: ekonomi, sociala
frågor, utrikesfrågor samt transport och energi.
LO bevakar EUs utvecklingsarbete genom EESKs
grupper för Central- och Latinamerika. Den roterande platsen inom EESKs byrå mellan de nordiska facken innehades under året av LO.
TUAC (Fackliga rådgivande kommittén till OECD)

TUAC arbetade under året med ett projekt med syftet att sprida kunskap och information om OECDs
riktlinjer för multinationella företag, till vilket LO
medverkat i framtagandet av medel. Som ett led i

LO-organisationerna i Norden höll två möten
under året, med fokus på informationsutbyte,
prioriteringsdiskussioner, avstämningar av gemensamma projekt och utvecklingen i IFS.
LOs Solidaritetsfond

LOs styrelse beslutade om stöd med 100 000
svenska kronor till ZCTU i Zimbabwe för mobilisering i samband med presidentvalet.
CUT, Colombia, beviljades stöd med 50 000
svenska kronor för produktion och spridning av
en CD för att presentera organisationens arbete
under kongressperioden.
LOs styrelse fattade beslut om bidrag till IFS
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kampanj ”Appeal Gaza” på 10 000 Euro. LOs ordförande gjorde ett uttalande om situationen i Gaza.
LO-TCO Biståndsnämnd (BN)

Slutrapporten angående tillämpningen av förslagen från LOs översynsutredning om biståndsnämnden slutfördes och godkändes av LOs arbetsutskott i april.
LO-TCOs biståndsnämnd höll sin årliga stämma 12 maj. Stämman valdes Peter Hellberg, Unionen, till ny ordförande efter Leif Håkansson. Ny
vice ordförande blev Ella Niia, ordförande i HRF.
PANAF (Panafrikanska programmet)

PANAF-programmet är ett samarbete mellan
LO och TCO och två fackliga regionaler i Afrika
(ICFTU-AFRO och OATUU). Årets styrelsemöte
ägde rum I februari i Elfenbenskusten. Där träffade styrelsen också ledningen för landets fackliga
centralorganisationer, fackliga utbildare och studiecirkelledare samt gjorde arbetsplatsbesök.
ILO (Internationella Arbetsorganisationen)

Vid sitt sammanträde i februari gick en majoritet
inom ILO-kommittén, bestående av arbetsgivaroch arbetstagarrepresentanterna, emot regeringsförslaget om ettårsgräns för sjukpenning och
införande av förlängd sjukpenning, då förslaget
bland annat skulle innebära att kollektivavtalade
sjukförsäkringar sattes ur spel. Här hänvisades
också för första gången direkt till relevant rättspraxis från ILOs Föreningsrättskommitté (CFA).
Regeringen drog därefter tillbaka förslaget.
Under april månad höll den svenska ILO-kommittén och det svenska ordförandeskapet i Nordiska Ministerrådet en nordisk konferens i Rosenbad.
Konferensen behandlade den kompetenskonflikt
mellan ILO och EU som uppstått genom EGdomstolens domar.
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Vid ILOs styrelsemöte i mars kritiserades
Sverige på nytt i Föreningsrättskommittén för
regeringens undlåtande att motverka ingreppen i
kollektivavtalen om avgångsskyldighet. LOs representant lyfte upp frågan om exploatering vid temporärt migrantarbete och de dåliga erfarenheterna
i Sverige och Danmark i samband med att ILOs
antagande av en handlingsplan om migrantarbete.
Vid ILOs arbetskonferens i juni antogs en historisk deklaration om ILOs framtida mandat och
roll i globaliseringsfrågorna under namnet ILOs
Deklaration om social rättvisa för en rättfärdig
globalisering. Vid konferensen hölls val till styrelse för perioden 2008–2011 där var Sverige kom att
representeras av såväl regering som arbetsgivareoch arbetstagarsidan. En särskild diskussion hölls
kring ILOs konvention nr 94 om arbetsklausuler i
offentliga kontrakt.
I november publicerades den tredje reviderade
versionen av den nordiska ILO-rapporten (”Nordic
ILO Report, August 2008”) som redovisar skälen
till varför enskilda nordiska regeringar inte ratificerat enskilda ILO-konventioner antagna sedan 1980.
Olof Palmes Internationella Center

Till ny generalsekreterare för centret tillträdde
Jens Orback. Inför 2009 beviljades Palmecentret
sammanlagt 43 150 000 kronor för Syd, 10 172 000
kronor för Öst och 3 500 000 kronor för kommunikation. Palmedagarna hölls i Stockholm i oktober under temat ”Migration”. Mer än 200 personer
från hela landet deltog i arrangemanget.
FLMD (Föreningen Labour Market Dialouge)

Under året beslutade LO, TCO och KFO gemensamt att inte starta upp nya projekt tills vidare.
Projektet i Ukraina, om utveckling av den sociala
dialogen, kommer dock att fortsätta tills det är
slutfört.

Samrådsorgan

Europafackliga kommittén
Kommittén hade under året fem möten där
dagordningspunkterna inför EFS styrelsemöten
behandlades. Aktuella ämnen var bland andra
klimat- och energifrågan, EU-parlamentsvalet,
revidering av EWC-direktivet, finanskrisen samt
bildandet av en fond där medel från arbetstagarrepresentanter i Europabolagsstyrelser avsätts
för att användas till fortbildning, forskning och
utveckling för representanterna. Vid ett särskilt
möte behandlades Laval-, Rüffert- och Luxenburgdomarna, EFS förslag om en social klausul för att
tydliggöra att den fria rörligheten inte får överordnas de fackliga rättigheterna, samt EFS förslag om
att ändra delar av utstationeringsdirektivet.
Kommittén EU-rätt och svensk arbetsmarknad
EU-rättskommittén hade tre möten, där fokus
låg på Lavaldomens konsekvenser. Andra aktuella
ämnen var LOs remissvar på Lissabonfördraget,
krav inför revidering av EWC-direktivet, förslag
till direktiv om villkor för tredjelandsmedborgare
(blue card), liksom förslaget till ett direktiv om
påföljder för arbetsgivare som utnyttjar illegal arbetskraft. EU-rättskommittén höll ett extramöte
i augusti angående förfrågan från EFS gällande två
förhandlingsmandat: revidering av föräldraledighetsdirektivet och förhandling av nytt autonomt
avtal om en inkluderande arbetsmarknad. Båda
mandaten godkändes av såväl EU-rättskommittén
som Avtalsrådet och LOs styrelse.
Koordinationskommittén och Brysselkontoret
LOs, TCOs och Sacos gemensamma koordinationskommitté sammanträffade kontinuerligt under året för strategidiskussioner rörande gemensamma Europafrågor. Kommittén hade också en
heldagskonferens tillsammans med representanter

för LO i olika arbetsgrupper och kommittéer i det
europafackliga arbetet.
Internationella kommittén (IK)
Kommittén genomförde fem sammanträden
under året. Viktiga frågor som behandlades var
European Social Forum, World Social Forum, Föreningen och Bolaget för Rättvisemärkt samt ILOs
deklaration om social rättvisa för en rättfärdig
globalisering.
Internationell information

Ett nummer av LO Aktuellt med internationellt
tema producerades i april som bilaga till LO-Tidningen. LO gjorde också uttalanden om Palestina
och Kina. I oktober/november producerades
ytterligare en bilaga till LO-Tidningen apropå IFS
senaste rapport över kränkningar av fackliga rättigheter i världen. Rapporten släpptes 20 november och LO arrangerade tillsammans med TCO
och Svenska Amnesty en presskonferens med LOs
ordförande och Amnestys generalsekreterare.
Internationella besök, möten och konferenser

LOs ordförande inbjöds av Chiles president Michele Bachelet att tala på en konferens i januari
på temat ”det internationella fackets arbete med
globaliseringen”. Besöket inkluderade också möte
det chilenska facket, arbetsplatsbesök och besök i
parlamentet i Valparaíso.
15–16 februari genomfördes konferensen
Modern Solidaritet i Sigtuna. LO var en av arrangörerna tillsammans med bland andra Svenska
Kyrkan och Olof Palmes Internationella Center.
EU-kommissionens generaldirektör för Inre
marknaden besökte också LO i maj. Mötet handlade om aktuella frågor på EUs dagordning.
Under Almedalsveckan hade LO arrangemang
både kring Laval-frågan och Kina-politiken.
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Facklig utbildning
Fackliga studiematerial

Två fackliga nätutbildningar togs fram under
2008. En ger grundkunskap om innebörden av ett
kollektivavtal, medan den andra tar upp solidaritet
och människosyn. Sammantaget hade LOs åtta
fackliga nätutbildningar 19 200 unika besökare
under 2008.
Under 2008 avslutades projektet IT-skolan som
LO har administrerat sedan början av 2000-talet.
Förändringen innebär att plattformen IT-skolan
med allmänna och fackliga utbildningar avvecklas,
men att författarverktyget för möjlighet att bygga
fackliga kurser behålls. Istället för möjligheten till
särskild inloggning för deltagare ligger fackliga
utbildningar öppna för vem som helst att gå.
LOs kunskapssystem

Under 2008 ökade antalet deltagare i de kvalificerade fackliga utbildningarna i LOs Kunskaps-

system till 1 723 jämfört med 1 634 deltagare under
2007. Fjolårets kraftiga nedgång för arbetsmiljökurser och bolagsstyrelsekurser kvarstod, även om
deltagandet i arbetsmiljökurserna gjorde en svag
återhämtning. Kursen Arbetsrätt och opinionsbildning ökade emellertid i deltagarantal, liksom
kursen Insikter, som ökade med ett åttital deltagare till 538. Insikters tillfälliga nedgång 2007, som
då antogs ha sin förklaring i förändringen från
internatformen till externatformen, var därmed
bruten. Det finns fortfarande vissa problem i det
regionala studierekryteringsarbetet, men en klar
förbättring har skett. Kvinnor utgjorde 42 procent av dem som gått kurser i Kunskapssystemet
2008, vilket är en förbättring jämfört mot fjolårets
40 procent kvinnliga deltagare. Externatformen
påverkar könsfördelningen. Även snittåldern 42
år utjämnades bland kvinnor och män, mot att
kvinnliga deltagare tidigare varit några år äldre än
de manliga deltagarna.

LOs kunskapssystem, antal deltagare 2000–2008

Insikter
Arbetsmiljö
FLF
Ekonomi
Arbetsrätt
Opinion
Organisation
Övrigt
Funktionärer
Totalt
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2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

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

538
399
37
13
222
185
0
297
0
1 723

’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. Så gott som samtliga deltagare
har varit generellt nöjda eller mycket nöjda med
utbildningarna, både när det gäller kvalitet och
måluppfyllelse.
Genèveskolan

Nordiska folkhögskolan i Genève genomför
årligen en fyraveckorskurs om fackets och olika
folkrörelsers möjligheter att påverka i en globaliserad värld. Den ger aktiva medlemmar i Norden
möjlighet till närmare inbördes kontakter samtidigt som de tillsammans studerar internationella
frågor under ILO-konferensen. Följande personer
fick stipendier för att delta i Genèveskolan 2008:
Susanne Bergkvist
Skogs- och Trä
Per Nilsson
Kommunal
Madelene Andersson Kallberg Kommunal
Lars Nyander
Handels
Alberto Soldevilla
Byggnads
Ellinor Thorsson
Byggnads
Ungdomsverksamhet

Tyngdpunkten i arbetet har varit att stärka LOdistriktens ungdomsverksamhet. LO-distrikten
organiserar verksamheten i regionala ungdomskommittéer där avdelningarna och SSU är representerade. LO samordnar verksamheten med
förbunden och SSU.
Yrkeslandslaget

Den 18–20 september 2008 arrangerades Europas
största yrkesmästerskap i Holland, Rotterdam. För
första gången någonsin tävlade mer än 400 yrkes-

skickliga ungdomar i ett europeiskt mästerskap.
Svenska yrkeslandslaget gjorde succé i Rotterdam.
Från det svenska yrkeslandslaget fanns 23 ungdomar på plats för att kämpa om de ärofyllda medaljerna. Aldrig förr har Sverige vunnit så många
medaljer i en internationell yrkestävling.
Vårt svenska yrkeslandslag kammade hem hela
16 guldmedaljer i yrkena offsettryck, webbdesign,
grafisk design, yrkesförare, florist, mekatronik, automation och transport & logistik. Men det slutar
inte där. Med silver i yrkesförarnas lagtävling och
bronsmedaljer i svets och måleri lämnade Sverige
Rotterdam med totalt 20 medaljer.
I Sverige stöds deltagandet av Youth Skills
Sweden (YSS) som är ett samarbete mellan LO,
Svenskt Näringsliv och staten. Samarbetet syftar
till att höja statusen, intresset och kvalitén på
svensk yrkesutbildning. LO har genom utsedd lagledare såväl förberett och varit med och genomfört
träffar i teambuilding för deltagarna i Euroskills.
Fackliga ungdomsutbildningar

LO-distrikten genomförde tre olika ungdomsutbildningar för LO-medlemmar under 30 år. Cirka
1 300 deltagare gick kursen Fackets grunder och cirka 400 valde att fortsätta med vidareutbildningen
Facket och politiken. Inför LO-kongressen genomfördes en utbildning för 30 ungdomar som också
fick möjlighet att delta i kongressen. Utbildningen
varvade inslag från kongressen med föreläsning.
Facket i sommarland och vinterland

LOs verksamheter Facket i sommarland och vinterland syftar till att hjälpa ungdomar under deras
ferieperiod. Samtliga LO-distrikt genomförde
under 2008 utåtriktade kampanjer och riktade
arbetsplatsbesök där feriearbetande ungdomar
jobbar, framförallt inom hotell och restaurang,
handel och kommunala sektorn. Från januari till
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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.
Fackets hjälptelefon

Via hjälptelefonen svarar unga fackligt aktiva
svarar på arbetsmarknadsfrågor från framför allt
sommarjobbare, men även från föräldrar och
arbetsgivare. Hjälpservicen nås även via e-post och
andra digitala kanaler, till exempel via Lunarstorm
och andra mötesplatser för ungdomar på nätet.
Tjänsten är gratis och öppen året runt, men extrabemannad från början av maj till slutet av augusti.
En annonskampanj för Facket i sommarland och
Fackets hjälptelefon genomfördes under våren.
Internationellt ungdomsarbete

Under året var LO representerad i EFS och IFS
ungdomsgrupper. Sverige har genom nordiskt samarbete arbetat för att tydligare rikta verksamheten
mot rekrytering och organisering av ungdomar.
Ungdomsforum

Under september genomfördes det fjärde ungdomsforumet i följd. Där samlades 170 fackligt
aktiva ungdomar från hela landet för tre dagar
fyllda med diskussioner kring den svenska modellen, kollektivavtalet, rättvisa och EU.
Facket i skolan

Under hösten genomfördes kampanjen ”LOs
skolpatruller”, riktad mot gymnasiets teoretiska
program. Syftet var att skapa ett genombrott
för skolinformationen och målsättningen att
knyta kontakter med de prioriterade skolorna.
24 patruller besökte under fyra veckors tid 650
gymnasieskolor där de träffade 4 525 lärare och
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rektorer, bokade in 270 skolinformationer som
genomfördes vid ett senare tillfälle och slutförde
188 oplanerade skolinformationer. Sammantaget
mötte man mer än 52 000 elever och samlade även
in 2 119 e-postadresser.
Utöver kampanjen besökte LO-distrikten mer
än 250 gymnasieskolor och flera LO-fack informerade även elever på högstadieskolor. Förbunden
rapporterade in 660 klassrumsinformationer på de
yrkesinriktade programmen, vilket troligen utgör
endast en liten del av de faktiska besöken under
2008.
Facklig-politisk verksamhet

Den facklig-politiska verksamheten samordnades
under året med förbunden i socialdemokraternas
fackliga utskott, SFU. Under året låg fokus på att
förbereda 2009 års val till Europaparlamentet.
Ambitionen var att stärka folkrörelseinslaget i den
fackliga valkampanjen genom mobilisering av fler
valarbetare med syftet att få fler medlemmar att
rösta.
Verksamhetsbidraget för den facklig-politiska
verksamheten i LO-distrikten inriktades på att
understödja det lokala organisationsarbetet, för
att ge LO-förbundens medlemmar möjlighet att
diskutera aktuella samhällsproblem och formulera
politiska krav.
Under första maj samlades arbetarrörelsen
under parollen ”Frihet kräver rättvisa”.
LO-kongressen beslutade att:
• LO fortsätter att samverka med det socialdemokratiska partiet,
• uppdra åt LOs styrelse att fatta beslut om en
rekommendation om ekonomiskt stöd till det
socialdemokratiska partiet,
• fler medlemmar måste ges möjlighet att diskutera ideologi och politik så att det politiska engagemanget stimuleras och bättre tas tillvara.

Högre organisationsgrad

LOs roll i det förbundsgemensamma arbetet för
en högre facklig organisationsgrad har varit att
stödja förbunden i denna uppgift, samt att samordna gemensamma insatser lokalt och centralt.
Ett särskilt forum för dem som arbetar med
frågan på förbunden kompletterades med flera
seminarier för erfarenhetsutbyte. En handbok för
dem som jobbar praktiskt med medlemsvärvning
togs också fram. För att öka den fackliga närvaron
på arbetsplatserna utgick ett särskilt stöd till nystartade arbetsplatsklubbar. LOs styrelse tillsatte
på sitt decembersammanträde en utredning för att
ytterligare förbättra möjligheterna att värva och
behålla fler medlemmar.
Samverkan inom LO-distrikten bestod av
gemensam medlemsvärvning i köpcentra och
liknande insatser.
Två webbaserade undersökningar med fokus på
ungdomars inställning till fackligt medlemskap
genomfördes. Statistik över inträden, utträden
och medlemsantal sammanställdes varje månad
för att kunna följa utvecklingen. Medlemstappet har ännu inte upphört. Under första halvåret
2007 tappade LO-förbunden aktiva medlemmar i
en takt av 11 500 i månaden, under början av 2008
tappade förbunden ungefär 6 000 medlemmar i
månaden, medan siffran under slutet av året var
nere på cirka 2 000. Organisationsgraden har däremot slutat att falla och vänt uppåt igen. Under
2008 var organisationsgraden för arbetare 70,7
procent, för att i februari ha ökat till 71,4 procent.

verksamhet, skolorganisation och information,
samordning av fackliga studier, jobben och sysselsättningen samt försäkringsrådgivarverksamheten är andra områden som genomsyrat de direkta
verksamheterna. Dessa sakfrågor och det strikt
organisatoriska diskuterades vid ordförande- och
ombudsmannakonferenser samt distriktens VUöverläggningar.
Den regionala och lokala organisationen har
ledamöter utsedda till arbetsförmedlingsnämnder,
strukturråd med flera, som verktyg för att påverka
frågor som är viktiga för medlemmarna. De organisatoriska förändringarna som beslutats inom
arbetsmarknadspolitiken med den nya myndigheten har fått till konsekvens att representationen
kraftigt har försämrats.

Runö utvecklingscenter
I samband med utredningen om finansiering av
facklig utbildning och folkbildning beslutade LOs
styrelse i januari 2007 att regionalisera huvudmannaskapet i Brunnsvik och Örenäs folkhögskolor,
samt att behålla och utveckla huvudmannaskap
och verksamhet vid LOs folkhögskola Runö som
LOs och förbundens utbildnings- och utvecklingscentrum.

LO-distrikten
Verksamheten regionalt och lokalt

Under året stod frågor kring facklig-politisk
verksamhet högt upp på dagordningen bland de
prioriterade verksamheterna. Facklig ungdoms-
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Så styrs LO
Kongressen är LOs högsta beslutande organ.
LOs styrelse och ledning väljs av kongressen.

Stående från vänster: Jan-Henrik Sandberg, Pappersindustiarbetareförbundet, Kjell Ahlberg, LO, Hans Öhlund, Fastighetsanställdas förbund, Lars-Åke Lundin, Målareförbundet, Stig Larsson, Elektrikerförbundet, Stefan Löfven, Industrifacket Metall, Lars-Anders Häggström,
Handelsanställdas förbund, Clas Linder, Transportarbetareförbundet, Hans-Olof Nilsson, Livsmedelsarbetareförbundet, Per-Olof Sjöö,
Skogs- och Träfacket.
Sittande från vänster: Tommy Andersson, Grafiska fackförbundet, Therese Hulthen, Hotell och Restaurang Facket, Jan Rudén, Seko, Wanja
Lundby-Wedin, LO, Per Bardh, LO, Ylva Thörn, Kommunalarbetareförbundet, Hans Tilly, Byggnadsarbetareförbudet.
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Landsorganisations styrelse fr o m 2008-06-05

Wanja Lundby-Wedin LO
Per Bardh		LO
Ulla Lindqvist
LO

Ordinarie ledamöter

Suppleanter

Hans Tilly
Byggnadsarbetareförbundet

Lars-Åke Lundin
Målarareförbundet
Thomas Gustavsson
Byggnadsarbetareförbundet
Gunnar Ericson
Byggnadsarbetareförbundet

Tommy Andersson
Grafiska Fackförbundet

Per-Olof Sjöö
Skogs- och Träfacket
Jan-Henrik Sandberg
Pappersindustriarbetareförbundet
Pernilla Lund
Skogs- och Träfacket

Lars-Anders Häggström
Handelanställdas Förbund

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

Suppleanter

Ella Niia
Hotell- och Restaurang Facket

Hans-Olof Nilsson
Livsmedelsarbetareförbundet
Therese Hulthen
Hotell- och Restaurang Facket
Gerald Lindberg
Livsmedelsarbetareförbundet

Stefan Löfven
IF Metall

Leif Ohlsson
IF Metall
Anders Ferbe
IF Metall
Veli-Pekka Säikkälä
IF Metall

Ylva Thörn
Kommunalarbetareförbundet

Lars-Åke Almqvist
Kommunalarbetareförbundet
Håkan Pettersson
Kommunalarbetareförbundet
Annelie Hellander
Kommunalarbetareförbundet

Jan Rudén
SEKO

Stig Larsson
Elektrikerna
Tomas Abrahamsson
SEKO
Yvonne Karlén
SEKO

Per Winberg, t o m 080929
Transportarbetareförbundet

Sten-Ove Niklasson
Transportarbetareförbundet

Hans Öhlund fr o m 080930
Fastighetsanställdas Förbund

Anders Bergsten
Fastighetsanställdas Förbund
Vakant
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Per-Ola Jönsson är medlem
i Svenska Målareförbundet.
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LOs representantskap

LOs representantskap kallades under 2008 till två
ordinarie sammanträden den 28 april samt den 23
oktober i Stockholms Folkets Hus.
Årsmötet den 28 april

Frågor som bland annat har dominerat under året
är:
1. Den borgerliga regeringens förda politik.
2. Avtalsrörelsen var en framgång för LO.
3. Att rekordmånga medlemmar lämnade facket
2007.
Representantskapet beslutade att godkänna årsredovisningen för år 2007 och att till kongressen
tillstyrka att LOs styrelse beviljas ansvarsfrihet för
2007 års förvaltning.
I enlighet med styrelsens förslag godkände
representantskapet att avgiften till LO ska vara
oförändrad under 2009.

första reaktion, mot regeringen, på dem förslag
som vi tycker att man borde göra nu, inte minst
arbetsmarknads- och utbildningspolitik. En av de
viktigaste frågorna som vi har att hantera är – Vad
blir efterdyningarna av Laval? En manifestation blir
av den blir den 18 november i Stockholm som ska
rikta sig mot regeringen. Den allra viktigaste frågan
– Högre organisationsgrad. Det beslutades på LOkongressen i våras att detta är en tvärfacklig fråga.
Motion

Representantskapet beslutade enligt styrelsens
förslag att bifalla motionen:
Om arbetsmiljöutbildning (Skogs- och Träfacket avdelning 10 Skaraborg)
Uttalande
Wanja Lundby-Wedin föredrog kort om LOs styrelses
förslag till uttalande om gemensamma investeringar för
trygghet i förändring

Motioner

Inga motioner hade inkommit till representantskapet.
Uttalande om – Regeringen måste agera mot lönedumpning i Sverige och Europa
LOs representantskap riktar fem krav till statsministern
Fredrik Reinfeldt

Representantskapet beslutade att anta uttalandet.
Sammanträdet den 23 oktober

Ett förslag på ett uttalande, som kan ses som en

44 | LOs verksamhetsberättelse 2008

LOs representantskap krav till regeringen:
att ett inkomstskydd skapas vid arbetslöshet som i
ett första steg motsvarar 80 procent av tidigare
inkomst för de allra flesta löntagare,
att avgiften till a-kassan sänks så att de allra flesta
kan välja att vara med i a-kassan,
att tillräckliga resurser avsätts till Arbetsförmedlingen,
att platserna ökar inom den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen,
att platserna inom vuxenutbildningen ökar,
att det tillkommer ytterligare platser inom KY-

utbildningen och inom den yrkesinriktade
vuxenutbildningen,
att möjligheterna till studiefinansiering för vuxenutbildning förbättras,
att anställningsstöd och subventionerad sysselsättning byggs ut och stärks.
Representantskapet beslutade anta det fördragande uttalandet efter små korrigeringar i texten.

Rapporter
Claes-Göran Enman, LO rapporterade om normalstadgar för LO-distrikten samt ramstadgar för
LO-facken i kommunerna.
Representantskapet godkände rapporten.
Dan Andersson, LO redovisade rapporten om
Förbundsgemensam a-kassa.
Representantskapet beslutade enligt styrelsens
förslag.

– inriktningen i följande handlingsplan 3 EU-parlamentsvalet
Lågt röstdeltagande speglar tidigare Europaparlamentsval, LO-förbundens medlemmar i
synnerhet. LO ska verka för att fokus ligger på
frågor som medlemmarna tycker är relevanta,
inte hur institutionerna är uppbyggda.
– inriktningen i följande handlingsplan 4 Avtalsrörelsen 2010
Förberedelserna inför 2010 års avtalsrörelse tar
fart under 2009.
– inriktningen i följande handlingsplan 5 Klimat
och energi
Klimatfrågan är en av de verkligt stora samhällsfrågorna inför framtiden. LO ska ta fram
en hållbar klimatpolitik.
Representantskapet beslutade att anta inriktningen i handlingsplanerna 1–5.

Förslag till preliminär handlingsplan för kommande år
diskuterades

– inriktningen i följande handlingsplan 1 Högre
organisationsgrad/organisering
En viktig uppgift för fackföreningsrörelsen är
att se till att facklig organisering och kollektivavtal finns på varje arbetsplats.
– inriktningen i följande handlingsplan 2 Riksdagsvalet 2010
Den borgerliga regeringen har kraftigt försvagat löntagarna. Löntagarnas position måste
stärkas och LO ska verka för en generell välfärd
av hög kvalité.
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LO-ledningen – arbetsfördelning och uppdrag

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:
• arbetsmarknads- och utbildningspolitik
• ekonomisk politik
• facklig organisering
• internationellt fackligt arbete
• migration
• opinionsbildningsfrågor
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Ordföranden har följande uppdrag:
• AFA, Livförsäkring, ledamot
• AFA, Sjukförsäkring, ledamot
• AFA, Trygghetsförsäkring, ledamot
• Aftonbladets styrelse, vice ordförande
• AMF-Pension, ledamot
• Anna Lindhs Minnesfond, ledamot
• EFS, ordförande
• EFS styrkommitté, ordförande
• Folk och Försvar, ordförande
• Folksam Sak, ordförande
• Föreningen för Brysselkontoret, vice ordförande
• IFS, förste suppleant
• Labour Market Dialogue, ledamot
• NFS, ledamot
• Olof Palmes Minnesfond, ledamot
• Riva del Sole SpA, ordförande
• SAMAK, ledamot
• SAP, VU och partistyrelsen
• Users Award, ordförande
• Arbetsmarknadsnämnden, Svenskt NäringslivLO, ledamot
• Handelsbolaget Klockan, suppleant
• KFF-Nämnden, ledamot
• LO Media AB, ordförande
• LO-TCO-kommittén, ledamot

Vice ordförande

Vice ordförande och avtalssekreterare

Vice ordförande biträder ordföranden i dennes
åligganden och är i första hand ordförandens ställföreträdare. Vice ordföranden svarar därutöver för
• arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor
• arbetslivsutveckling
• diskrimineringsfrågor
• facklig utbildning
• facklig-politisk samverkan
• LOs regionala organisation
• stadgefrågor
• ungdomsfrågor
• välfärdsfrågor inkl socialförsäkringar

Vice ordföranden biträder ordföranden i dennes åligganden, och är i andra hand ordförandens
ställföreträdare. Vice ordförande/avtalssekreterare
ansvarar och samordnar förhandlingsverksamheten och svarar därutöver för
• arbetsrätt och övrig reglering av allmänna
anställningsvillor
• avtals- och medlemsförsäkringar samt pensionsfrågor
• ekobrottsbekämpning
• löne- och arbetstidspolitik
• organisations- och gränsdragningsfrågor
• ägarpolicy

Vice ordföranden har följande uppdrag:
• AFA, Livförsäkring, ledamot
• AFA, Sjukförsäkring, ledamot
• Arbetslivsresurs, styrelseledamot
• EFS styrelse, ledamot
• Ernst Wigforss Minnesfond, ledamot
• Folksam Spar, ledamot
• Hjalmar Brantings Minnesfond, ledamot
• Jubileumsfonden (SAP)
• KP Pension, vice ordförande
• NFS styrelse, ledamot
• Per Albin Hanssons Minnesfond, ledamot
• Prevent, vice ordförande
• Rådet för integration i arbetslivet, ledamot
• SAMAK, ledamot
• Socialdemokratiska Fackliga Utskottet, ordförande
• Tage Erlanders minnesfond, ledamot
• Handelsbolaget Klockan, suppleant
• LO-media AB, ledamot

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
• AMF-Pension, ledamot
• AMF-Pension, Finansutskottet, ledamot
• Arbetsdomstolen, ordinarie ledamot
• EFS, suppleant
• FORA, ledamot
• LO-TCO Rättsskydd AB, ordförande
• Trygghetsfonden TSL
• Arbetsmarknadsnämnden, Svenskt NäringslivLO, ledamot
• KFF-nämnden, ledamot
• LO Media AB, ledamot
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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
• Folksam finanskommitté, vice ordförande
• Folksam Liv, suppleant
• Folksam Liv Revisionskommitté, ordförande
• LO, säkerhetschef
• LO/Folksams försäkringskommitté för Samlingsförsäkringen, ordförande
• LO-förbundens/Folksams placeringsutskott,
ordförande
• LO-media AB, Verkställande direktör
• Värdepappersfonden Borgen, Nordea, ordförande
• Ägarstyrelsen för Förbundsdepåer och Förbundsfonder i Swedbank, ledamot
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Maria Tjäderbäck är medlem
i Handelsanställdas Förbund.
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LO-kansliets organisation

LO-kansliet

Kommunikationsenheten

LO-kansliet består av följande enheter:
• Ledningskansliet
• Personal- och administrativa enheten
• Kommunikationsenheten
• Arbetslivsenheten
• Enheten för ekonomisk politik och arbetsmarknad
• Internationella enheten
• IT- och internservice

LOs kommunikationsenhet samordnar LOs opinionsbildade verksamhet. Det innebär bland annat
att omsätta styrelsens mål till konkreta opinionsbildningsmål, utveckla image, tillhandahålla
kampanjstöd samt svara för textproduktion av tal
och artiklar.
Områden som ligger på enheten är facklig
utbildning, distriktsverksamheten, försäkringsrådgivning, skolinformation och ungdomsverksamhet.

Ledningskansliet

Enheten administrerar, planerar, organiserar och
följer upp enhetschefernas, arbetsutskottets,
styrelsens och representantskapets sammanträden.
Dessutom ges administrativt stöd till LOs ledning,
såsom bokningar av olika slag, uppföljning, telefonservice, e-post och brevbevakning samt övriga
assistentuppgifter.
I det politiska arbetet ingår såväl dagligt stöd till
LOs ledning som strategisk politisk rådgivning samt
att anordna kontakter med politiker, myndigheter
och andra viktiga opinionsbildare för att föra ut LOs
budskap. Pressgruppen hanterar dagligen LOs mediakontakter för såväl LOs ledning som LO-kansliet.
En allt viktigare uppgift är också att placera LOs
budskap i media. Enhetens uppgift är också att hålla
samman LOs omvärldsbevakning. En bra omvärldsbevakning bygger på att vi har bra kunskap om vad
som händer i omvärlden; att vi tidigt ser händelser,
förändringar och drivkrafter/processer som kan
komma att påverka oss direkt eller indirekt.
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Arbetslivsenheten

Enheten är ansvarig för förhandlingar på avtals
försäkringsområdet, bemanningsavtalet och
Samhall. Enheten samordnar vidare förbunden i
förhandlingsfrågor och handhar gränsdragningsfrågorna.
Enheten har vidare ansvar för policyutveckling
och bevakning inom områdena arbetsrätt, diskrimineringsfrågor, ekobrott, arbetsmiljö, välfärdspolitik och utbildning och vidareutbildning i
arbetslivet.
Enheten för ekonomisk politik och arbetsmarknad

Enheten bytte i LOs omorganisation under
året namn och förändringar skedde så att bland
diskrimineringsfrågorna togs bort från enhetens
policyansvar. Enheten består sedan 1 september
av enhetschefen som tillika är LOs chefsekonom,
två assistenter samt två grupper: LO-ekonomerna
samt Arbetsmarknadsgruppen.

Enhetens huvudsakliga ansvarsområden är
ekonomisk politik och arbetsmarknadspolitik,
inklusive a-kassor och arbetslöshetsförsäkringen.
Enheten ansvarar också för omställningsstödet
och migrationspolitik.
Internationella enheten

Enheten ansvarar för de internationella frågorna
och samarbetar med de internationella organisationer som LO är representerat i. Enheten
handlägger kontakter med utländska fackliga
organisationer samt ansvarar för utländska besök
till LO. Enheten sprider information om LO och
svensk arbetsmarknad till utlandet och informerar
om internationella frågor till LOs medlemmar och
förtroendevalda.

verksamhetsåret har pensionsförhandlingar inletts
med Handelsanställdas förbund samt med AFF.
Under verksamhetsåret har ett omfattande omorganisationsarbete genomförts tillsammans med
LO-kansliets fackklubbar. Som utgångspunkten
för omorganisationsarbetet har LO-styrelsens prioriterade områden varit vägledande för formandet
av kansliet. Den kraftiga medlemsminskningen
2007 och 2008 föranledde ett ingående arbete om
LO-kansliets arbetsuppgifter och organisation.
Under verksamhetsåret genomfördes en prioritering av LOs arbetsuppgifter med syfte att minska verksamhetens kostnader. Med prioriteringen
följde en förändrad organisation som anpassades
efter arbetsuppgifterna. Den första september
infördes den nya organisationen på LO.

IT- och internserviceenheten

Enheten ansvarar för drift och underhåll av LOs
IT-system, reception, gästvåning, konferensservice, vaktmästeri och lokalvård. Vi omorganisationen fick enheten även ansvar för registratur,
ärendehantering och arkiv.
Personal- och administrativa enheten

Enheten har varit verksam fram till sista augusti
2008. I samband med ny organisation för LO-kansliet har den del som berör personalfrågor samt
Arbetarrörelsens förhandlingsorganisation (AFO)
blivit en del av Ekonomi- och personalenheten.
Den administrativa delen har övergått till IT och
service enheten.
Huvudsakliga arbetsområden är förhandling av
löne- och anställningsvillkor, kompetensutveckling, arbetsmiljö, friskvård, rehabilitering, psykosociala frågor, intern jämställdhet, integration och
rekrytering.
AFO ansvarar för de övergripande arbetsgivarfrågorna inom AFOs medlemsgrupper. Under
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Årsredovisning för LO och LO-koncernen
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Förvaltningsberättelse 2008

LOs organisation
Landsorganisationen i Sverige (LO) är en sammanslutning av fackliga arbetstagarorganisationer. Organisationen har till uppgift att utöva den
centrala ledningen av fackföreningsrörelsens
strävande efter att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet.
LO ska också i övrigt verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk
demokrati.
LOs medlemmar utgör 15 anslutna medlemsförbund. Förbunden består i sin tur av sammanlagt
1 610 489 medlemmar vid räkenskapsårets utgång
(1 624 524) varav 54 procent män och 46 procent
kvinnor.

Niklas Hallingström är medlem i
Svenska Pappersindustriarbetareförbundet.

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 månadsskiftet maj–juni 2008. 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 elva ledamöter, av dessa är LOs ordförande samt båda vice ordförandena självskrivna.
Övriga ledamöter väljs för kongressperioden av
förbunden. Styrelsens uppgift är att utöva den
omedelbara ledningen av Landsorganisationen.
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, Kom-

Ordförande

Kanslichef

Ledningskansliet

Internationella
enheten

Ekonomisk politik
och arbetsmarknad

Arbetslivsenheten

Kommunikationsenheten

IT- och service
enheten

Ekonomi- och
personalenheten

LOs kansli var 31 december 2008 indelad i dessa enheter.
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munal, Handels, Transport, Byggnads och SEKO
finns representerade i kommittén vars ordförande
är LOs ekonomichef.
LO är geografiskt representerat i hela landet
genom 13 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.

utveckling per medlem och månad.
Övriga intäkter uppgick till 221,2 mkr (229,5
mkr). Övriga intäkter består i huvudsak av anslag
från statliga myndigheter och andra organisationer bland annat AFA Försäkring. Kostnaden för
verksamheten uppgick till 554,3 mkr (631,9 mkr). I
detta ingår att lämna bidrag till närstående organisationer. Under räkenskapsåret har totalt 31,0 mkr
(31,5 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 verksamheten uppgick till – 104,1 mkr (– 158,8 mkr).
Föregående år avsatte LO 100 mkr till en omstruktureringsreserv i syfte att täcka kostnaderna bland
annat för en omorganisation av LOs kansli. Under
verksamhetsåret har cirka 32 mkr utnyttjas.

Resultat och ställning

Medlemsavgifterna uppgick till 228,9 mkr (243,5
mkr). Medlemsförbunden betalar till LO en avgift
baserad på varje förbunds medlemsantal vilket
motsvarar cirka 150–180 kronor per medlem och
år. Medlemsavgiften till LO per medlem har varit
oförändrad sedan 1991. Nedan visas LO-avgiftens

LO-avgiftens utveckling 1980–2008
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LOs resultat 2008–2004
Tkr

2008

2007

2006

2005

2004

Facklig verksamhet
Fastighetsförvaltning*
Finansförvaltning**
Avsättning till omstruktureringsreserv

– 104 164
18 073
– 89 994
0

– 58 849
20 864
80 741
– 100 000

– 94 867
3 301
105 203
0

– 65 615
66 091
33 230
0

– 77 015
22 264
86 820
0

Resultat efter finansiella poster

– 176 085

– 57 244

13 637

33 706

32 069

Dispositioner
Skatter

24 283
– 26 513

22 409
– 24 607

29 478
– 17 596

17 197
– 38 197

37 824
– 32 838

Årets resultat

– 178 315

– 59 442

25 519

12 706

37 055

* I fastighetsförvaltning ingår LOs andel från fastighetsförvaltande handelsbolag.
** I finansförvaltningen 2006 ingår realisationsvinst avseende Hasseludden Konferens och Yasuragi och för 2007 ingår realisationsvinst avseende försäljning
av 60 procent av andelarna i Österåker Näs Fastighets HB. Under 2008 har finansnettot belastats med nedskrivningar om – 120,9 mkr.

Årets resultat blev – 178,3 mkr (– 59,4 mkr).
Under året har LO skrivit ned kortfristiga placeringar med – 120,9 mkr.

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 2008 beslutade att LOs bundna
egna kapital ska motsvara det belopp som fanns i
räkenskaperna vid utgången av 1999 och värdesäkras genom att, genomsnittligt över kongressperioden, det ska finnas tillgångar vars marknadsvärde
minst är lika stort som det bundna egna kapitalet
ökat med konsumentprisindex från basår 2000.

Som framgår av tabellen uppgick LOs egna
kapital vid räkenskapsårets utgång till 1 087 mkr
(1 265 mkr). Det egna kapitalet 31december 1999
uppräknat med konsumentprisindex uppgår till
1 374,1 mkr att jämföras med marknadsvärdet av
LOs nettotillgångar över en fyraårsperiod 1 431,7
mkr vilket innebär att kongressens beslut är
uppfyllt. Nedanstående tabell visar eget kapital
uppräknat med konsumentprisindex från år 2000
i jämförelse med genomsnittligt bokfört värde på
LOs tillgångar
Framtida utveckling

LO kommer att under 2009 fortsätta arbetet i
enlighet med de riktlinjer som styrelsen fastställt.
Fokus kommer att ligga på att tillsammans med
förbunden rekrytera nya medlemmar och följa utvecklingen på arbetsmarknaden. Medlemsfrågan
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är en viktig faktor som påverkar både LOs och förbundens ekonomi och därigenom möjligheterna
att genomföra facklig verksamhet. 2007 förlorade
medlemsförbunden cirka 120 000 medlemmar.
Denna summa halverades 2008.
Efter ett turbulent 2008 förväntas 2009 vara
fortsatt oroligt. 2009 års resultat förbättras dock
och är till stor del beroende på minskande oro
på de finansiella marknaderna samt genomförda
strukturförändringar.

Koncernen
Landsorganisationen är moderföretag till följande
företag HB Klockan (51 %) med det helägda dotterbolaget Klockan Garage AB, Örenäs Slott Hotell
och Konferens AB (100 %), Brunnsvik Förvaltning
AB (100 %), Strykjärnet i Norrköping HB (75 %),
LO-Tidningen AB (100 %), LO-TCO Rättsskydd
AB (90 %), AB Bantorget (100 %), Riva del Sole
(68 %), Users Award AB (100 %), Täljö Utvecklings
nr 1 AB (100 %) samt LO Media AB (100 %) med de
helägda dotterföretagen Spaden Fastighets AB och
LO Service Center AB.

LOs utveckling av eget kapital 2008–2004
Tkr

2008

2007

2006

2005

2004

1 193 081

1 193 081

1 193 081

1 193 081

1 193 081

Balanserad vinst
Reserverade medel
Årets resultat

38 104
34 048
– 178 315

89 138
42 457
– 59 442

73 717
32 359
25 519

65 833
27 539
12 706

87 417
21 128
37 055

Summa eget kapital

1 086 918

1 265 234

1 324 676

1 299 159

1 338 681

Bundet eget kapital
Bundna reserver
Fritt eget kapital

Som bundet kapital redovisas från och med 2008 det kapital som fanns i räkenskaperna 31 december 1999. I tabellen har tidigare år justerats i enlighet med
2008 års beslut.

Värdesäkrat kapital enligt konsumentprisindex
Tkr
Genomsnittligt värde av LOs nettotillgångar över en fyraårsperiod
Kapital som ska värdesäkras
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2008

2007

1 431,7
1 374,1

1 484,7
1 361,8

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

– 139,4 mkr (122,7 mkr). Årets resultat uppgår till
– 259,5 mkr (– 55,8 mkr). Under året har koncernens resultat belastats med nedskrivningar av
kortfristiga placeringar med – 201,1 mkr.

Koncernen har under året omsatt 749,4 mkr (726,0
mkr) och redovisar ett resultat före bokslutdispositioner och skatt med – 213,1 mkr (– 14,8 mkr).
Resultatet från finansiella investeringar uppgår till

LO koncernens resultat 2008–2004
Tkr

2008

2007

2006

2005

2004

– 104 238
24 220
8 566
2 338
– 4 585
– 139 419

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

– 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

0

– 100 000

0

0

0

Resultat efter finansiella poster

– 213 118

– 14 785

103 413

137 933

134 425

Dispositioner
Skatter
Minoritetens andel av årets resultat

0
– 33 862
– 12 594

0
– 30 433
– 10 593

– 927
– 12 336
– 12 950

53
– 47 817
– 13 946

– 2 278
– 39 891
– 13 427

– 259 574

– 55 811

77 200

76 223

78 829

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

Årets resultat

* I beloppen för år 2004, och 2005 ingår reavinst avseende försäljning av fastighet.
** I finansförvaltningen 2006 ingår realisationsvinst avseende Hasseludden Konferens och Yasuragi och för 2007 ingår realisationsvinst avseende försäljning
av 60 procent av andelarna i Österåker Näs Fastighets HB. Under 2008 har finansnettot belastats med nedskrivningar med – 201,5.
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LO koncernens rörelsedrivande dotterföretag
Omsättning
mkr

Resultat efter
finansiella
poster

Antal
anställda

Verksamhet

0,2
14,6
8,0
63,7
32,3
53,2
2,2
0,9
0,1
34,8
2,8
0,0
99,4
2,0

55,4
– 2,9
1,7
2,6
0,1
23,7
0,2
– 0,5
2,1
0,0
– 2,4
– 0,1
7,0
– 0,1

114
2

Finansförvaltning
Tjänsteproduktion
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

10,5
0,3
0,0
151,5

2,6
– 1,7
0,0
30,4

7
0
0
36

Licensiering
Äga och förvalta fastigheter
Äga och förvalta fastigheter
Hotell och Konferens

Dotterföretag
LO Media AB
LO Servicecenter AB
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

32
76
16

46

Intresseföretag
Rättvisemärkt i Sverige AB
Österåkers Näs Fastighets HB
Täljö Utveckling nr 4 AB *)
Folkets Hus i Stockholm AB

* Inklusive Näs Utveckling nr 1 och Näs Utveckling nr 2.
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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 2008 till 1 196 mkr att
jämföras med 1 749 mkr vid årets ingång. Fondandelarna är fördelade mellan svenska aktier
237 mkr, utländska aktier 484 mkr, korta räntor
131 mkr, långa räntor 263 mkr, en räntebaserad
hedgefond om 46 mkr samt en fastighetsfond om
35 mkr. Under året erhöll koncernen utdelningar
från dessa fonder med 55,9 mkr (47,0 mkr) vilket
motsvarar en direktavkastning om 4,7 % (2,7 %)
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 2008 (mkr)

Koncernens placeringar 2007 (mkr)

35

46

51

237

131

43
348

261

263

341
484

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 2008 och 2007.
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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 hotell- och
konferensverksamhet. Brunnsvik Förvaltning AB
äger fastigheterna Brunnsvik 1:68 och 3:27. Fast-

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 3:27
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
Österåker Näs
Fastighets HB 40 %
Österåker Näs
Fastighets HB 40 %
LO

Kvadratmeter

Mark (ha)

Vakansgrad

Bokfört
värde

Taxeringsvärde

65 302
29 767
10 005
4 470
1 825
1 490
20 370
7 684
13 435
7 452
79 257
35 142
8 696

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

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
··
··
··
··
··

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

··

··

··

··

··

316

0

··

··

··

0,6

··

333

6 173

··

265

4 032

172,1

··

9 264

10 360

··

··

··

8,9

··

0

0

34 826

3 035

35 866

1,0

··

294 808

991 048

LOs dotterföretag Riva del Sole SpAs fastigheter är bokförda till 74,2 mkr. Dessutom innehar LO andelsrätter i Riva del Sole och La Serra. Koncernmässiga
övervärden om 110,5 mkr tillkommer. Det ska noteras att vid en försäljning utgår 49 procent av värdet på Klockan 10 till minoriteten. Fastighetsinnehaven i
Österåker Näs 7:1 och 7:4 konsolideras ej i koncernredovisningen.
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igheterna hyrs av Föreningen Brunnsviks Folkhögskola. LO äger därutöver en mindre fastighet
i Bryssel. Vidare äger LO 51 % i 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.
LO koncernens fastighetsbestånd är bokfört
till 469,8 mkr (466,2 mkr). I det ligger också bokfört värde på hotellfastigheterna i dotterföretaget
Riva del Sole SpA. Taxeringsvärdet i koncernen
uppgår till 974,5 mkr (974,8 mkr).
Koncernens resultat av fastighetsförvaltningen
exklusive fastigheter som ingår i den fackliga
verksamheten samt resultatandelar från fastighetsförvaltande bolag uppgick till 24,2 mkr (22,0
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 miljoner medlemmar möjlighet
till rättshjälp.
Bolagets nettoomsättning uppgick till 63,7 mkr
(64,5 mkr). Årets resultat uppgick till 1,3 mkr (2,1
mkr). Av bolagets nettoomsättning avser 2,7 % LO
(3,7 %).
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
32,3 mkr (31,7 mkr) och årets resultat till 0 mkr
(0 mkr). Av bolaget totala intäkter avser 91,3 %
(91,8 %) LO.

LO Mediakoncernen

Klockan koncernen

Koncernen bedriver i huvudsak finans- och fastig
hetsrörelse. Finansförvaltningen bedrivs genom
ägande av andelar i aktie- och räntefonder. Fastig
hetsrörelsen bedrivs i dotterföretaget Spaden
Fastighets AB.
Utöver finans- och fastighetsrörelse tillhandahåller koncernen genom dotterföretaget LO Service Center AB administrativa tjänster till företag
och organisationer inom folkrörelsen. LO köper
ett flertal tjänster av bolaget bland annat inom
telefoni, lönehantering och reskontrahantering
med mera. Bolaget har sitt säte i Valdemarsviks
Kommun.
Koncernens nettoomsättning uppgick till 22,6
(17,9 mkr) och årets resultat till – 92,7 mkr (2,8
mkr). I årets resultat ingår nedskrivningar av kortfristiga placeringar med 80,4 mkr (0).

Handelsbolaget äger och förvaltar fastigheten
Klockan 10 i centrala Stockholm. LO äger 51 % av
bolaget och resterande del ägs av Målareförbundet och Skogs- och Träfacket. Fastigheten har en
total uthyrbar yta om 20 357 kvm. Vakansgraden
i fastigheten är 2 % vid räkenskapsårets utgång.
Hyresintäkterna uppgick till 53,5 mkr (51,3 mkr)
och årets resultat till 24,3 mkr (20,6 mkr). Bolaget
har ett helägt dotterföretag, Klockan Garage AB,
för att hantera uthyrning av garageplatser.
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
är klassad som kulturbyggnad. Bolagets hyres-
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intäkter uppgick till 0,9 mkr (1,1 mkr) och årets
resultat blev – 0,6 mkr (– 0,8 mkr).
AB Bantorget

Bolaget bedriver förvaltning av räntebärande värdepapper. Bolagets omsättning uppgick till 0,1 mkr
(0,1 mkr) och årets resultat blev 2,0 mkr (1,7 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 99,4 mkr (95,6
mkr) och årets resultat blev 2,0 mkr (1,9 mkr).
Users Award AB

LO äger bolaget Users Award AB i syfte att främja
forsknings- och utvecklingsprojekt för bättre ITstöd i arbetslivet. Bolagets omsättning uppgick till
2,0 mkr (2,6 mkr) och årets resultat blev 0,1 mkr
(0,5 mkr). Av bolagets omsättning om 2,0 mkr är
1,3 mkr bidrag från Vinnova resterande utgörs av
försäljning av tjänster. Vinnova har beslutat finansiera bolaget med 3,6 mkr till och med halvårsskiftet 2011.
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Täljö Utvecklings AB nr 1

Syftet med bolaget är att äga och förvalta andelarna i intresseföretaget Österåkers Näs Fastighets
HB.
Örenäs Slott Hotell och Konferens AB

Bolaget bedriver hotell- och konferensverksamhet
i den av LO ägda fastigheten Örenäs Slott. Bolagets omsättning uppgick till 34,8 mkr (4,7 mkr)
och årets resultat uppgick till 0,1 mkr (0 mkr).
Brunnsvik Förvaltning AB

Bolaget äger fastigheterna Brunnsvik 1:68, och
3:27. Fastigheten hyrs tillfullo av Brunnsviks Folkhögskola. Under året har fastigheten Brunnsvik
3:23 avyttrats.
Bolagets omsättning uppgick till 2,8 (0,5 mkr)
och årets resultat till 0,2 mkr (– 6,7 mkr).

LO koncernens resultaträkning (tkr)
2008-01-01–
2008-12-31

2007-01-01–
2007-12-31

228 919
524 253
– 3 743
749 429

243 491
479 907
2 632
726 030

– 24 733
– 4 034
– 465 791
– 296 564
0
– 32 006
– 823 128

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

0

– 100 000

2

– 73 699

– 137 461

9
10

7 754
56 176
– 1 879
– 201 470
– 139 419

59 613
63 872
– 809
0
122 676

– 213 118

– 14 785

– 33 862
– 12 594
– 259 574

– 30 433
– 10 593
– 55 811

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

5, 6
3, 4
7
13, 14

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
Nedskrivning värdepapper

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

12
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LO koncernens balansräkning (tkr)
Not

2008-12-31

2007-12-31

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier
Pågående nyanläggningar

13
14
15

469 758
54 774
757
525 289

466 251
43 222
4 043
513 516

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar

18
19
20

6 200
145 281
81 465
232 946
758 235

6 119
145 279
78 302
229 700
743 216

974
995
27 623
29 592

777
1 524
31 122
33 423

26 403
19 791
7 621
21 525
75 340

21 976
22 522
13 236
31 828
89 562

1212 306

1534 054

196 310
1 513 548
2 271 783

153 200
1 810 239
2 553 455

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

66 | LOs verksamhetsberättelse 2008

LO koncernens balansräkning (tkr)
2008-12-31

2007-12-31

1393 987

1514 974

628 512
34 048
– 259 574
1 796 973

545 740
43 346
– 55 811
2 048 249

78 949

73 243

64 705
51 719
68 286
184 710

62 435
49 701
101 326
213 462

15 583
3 300
9 000
27 883

7 105
3 300
9 000
19 405

2 460
340
75 860
1 288
21 446
81 874
183 268

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

2 271 783

2 553 455

115 309
17 899

81 745
14 699

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
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)
2008-01-01–
2008-12-31

2007-01-01–
2007-12-31

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

737 628
– 821 109

732 818
– 725 529

– 83 481

7 289

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

11 180
57 119
– 1 879
– 29 112
– 46 173

8 380
47 493
– 809
– 37 745
24 608

– 21 735
208
– 81
–2
– 307
– 6 300
– 28 217

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

8 478

– 11 534
– 3 056

– 1 629
0
0
– 12 505
– 14 134

– 77 446
1 687 254

51 812
1 635 335

0
– 201 192
1 408 616

0
107
1 687 254

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)
2008-01-01–
2008-12-31

2007-01-01–
2007-12-31

228 919
187 631
33 595
450 145

243 491
198 564
30 955
473 010

– 31 029
– 347 689
– 170 002
– 5 589
– 554 309

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

0

– 100 000

– 104 164

– 158 849

21 252
320
– 12 602
– 1 846
0
– 1 754
5 370

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

8

12 703

3 978

9

7 122
176
24 140
– 120 943
– 489
– 77 291

69 994
0
17 485

– 176 085

– 57 244

24 283
– 26 513
– 178 315

22 409
– 24 607
– 59 442

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

5,6
3,4

Avsättning till omstruktureringsreserv
Fackliga verksamhetens resultat
Resultat från fastighetsförvaltningen
Hyresintäkter
Övrig omsättning
Externa kostnader
Personalkostnader
Återförd fastighetsskatt
Avskrivningar enl plan
Resultat från fastighetsförvaltning

5,6
3,4

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
Ränteintäkter från koncernföretag
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Nedskrivning av kortfristiga placeringar
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat från finansiella investeringar

10

Resultat efter finansiella poster
Dispositioner
Skatt
Årets resultat

11
12

– 16
91 441
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LO/moderföretagets balansräkning (tkr)
Not

2008-12-31

2007-12-31

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier
Pågående nyanläggningar

13
14
15

140 921
9 601
176
150 698

142 285
10 871
0
153 156

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

16
17
18
19
20

559 099
16 500
6 080
89 260
81 301
752 240
902 938

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

9 232
14 343
20 022
4 179
11 852
59 628

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

530 772

628 605

51 497
641 897
1 544 835

116 194
856 988
1 755 671

Tillgångar
Anläggningstillgångar

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

21

Kortfristiga placeringar

22

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
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LO/moderföretagets balansräkning (tkr)
2008-12-31

2007-12-31

1193 081

1193 081

24

34 048
38 104
– 178 315
1 086 918

42 457
89 138
– 59 442
1 265 234

25

182 964

174 325

26

126 640
126 640

155 685
155 685

62 732
13 840
11 915
59 826
148 313

78 338
3 631
5 721
72 737
160 427

1 544 835

1 755 671

··
38 667

··
31 723

Not

Eget kapital och skulder
Eget kapital

23

Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserat kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Avsättningar
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
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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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 tillgångs- eller skuldpost till vilka de kunnat hänföras. De
fördelade värdena avskrivs enligt plan baserade
på respektive tillgångs återstående ekonomiska
livslängd.
LO tillämpar dagskursmetoden för omräkning
av bokslut för utländska dotterbolag. Detta innebär att de utländska dotterbolagens tillgångar och
skulder omräknas till balansdagens kurs. Samtliga
poster i resultaträkningarna omräknas till årets
genomsnittskurs. Omräkningsdifferenser förs
direkt till koncernens egna kapital.
I koncernens resultaträkning redovisas minoritetens andel i årets resultat. Minoritetens andel
i dotterbolagets kapital redovisas i separat post i
koncernens balansräkning.

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 det vill säga 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
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Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas
till balansdagens kurs.

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

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.
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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
2008

2007

449 962
86 585
134 172
63 691
15 019
749 429

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

Verksamhetens resultat fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande:

Facklig verksamhet
Avsättning till omstruktureringsreserv
Fastigheter
Konferens och rekreations anläggningar
Juridisk verksamhet
Övrig verksamhet
Summa
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Koncernen
2008

2007

– 104 238
0
24 220
8 566
2 338
– 4 585
– 73 699

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

Not 3 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2008
Löner och andra
ersättningar

2007
Sociala kostnader
(varav avsättn till
pensionsstiftelse)
100 057
(58 559)
40 127
(11 544)
140 184
(70 103)

Löner och andra
ersättningar

LO

87 296

78 659

Dotterbolag

80 956

Koncernen

168 252

Övriga personalkostnader LO
Upplösning av reserv för omstrukturering
Övriga personalkostnader dotterföretag

2008
7 799
– 23 304
3 633
– 11 872

2007
4 526
– 2 721
5 203
7 008

Summa personalkostnader LO
Summa personalkostnader koncernen

171 848
296 564

151 488
257 916

68 307
146 966

Sociala kostnader
(varav avsättn till
pensionsstiftelse)
71 024
(35 581)
32 918
(10 948)
103 942
(45 532)

LOs pensionssystem är förmånsbestämt och reglerat enligt kollektivavtal. LO är skyldig att löpande avsätta medel till pensionsstiftelse.
Detta innebär att stiftelsen från tid till annan ska innehålla tillgångar motsvarande den beräknade utfästelsen för såväl aktiva,
pensionerade samt fribrev. Av LOs avsättningar till pensionsstiftelse 2008 om 58,6 mkr (35,6) avser 35,0 mkr (38,5) pensionskostnader
och 23,6 mkr (– 2,9) finansiella kostnader beroende på stiftelsens avkastning.
Av LOs avsättningar till pensionsstiftelse avser 3 316 tkr (3 173 tkr) gruppen styrelse och ledning. För dotterbolagen är avsättningar och
andra pensionskostnader 1 371 tkr (1 304 tkr).
Löner och andra ersättningar fördelade per land och mellan styrelseledamöter och anställda:

Styrelse
och VD*

2008
varav
styrelse**

Övriga
anställda

Styrelse
och VD*

2007
varav
styrelse**

Övriga
anställda

LO
Dotterbolag Sverige
Dotterbolag utomlands:

3 807
3 773

2 832
169

83 489
52 247

3 454
2 822

2 529
145

73 688
40 904

Italien
Koncernen totalt

1 124
8 704

206
3 207

23 812
159 548

1 237
7 513

195
2 869

23 344
137 936

* avser lön till LOs kongressvalda ledning, kanslichef och arvoden till LOs styrelse. Från och med kongressen 2008 utgår inget arvode till styrelsen.
** avser lön till LOs kongressvalda ledning och arvoden till LOs styrelse.
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Rätt till trygghetsersättning finns för LOs kongressvalda
ledning. Funktionär som inte blir omvald för ny period eller
avgår under mandatperioden kan efter beslut av LOs styrelse få
trygghetsersättning. Trygghetsersättning utgår med 78 procent
på den pensionsgrundande lön som funktionären hade vid
avgången och uppräknas årligen med inkomstbasbeloppet.
Trygghetsersättning utgår för funktionär som vid avgången har
mer än tio år kvar till ordinarie pensionsålder under en tid av
två år, mindre än tio år men mer än fem år kvar till ordinarie
pensionsålder under en tid av tre år och för funktionär med
mindre än fem år kvar till ordinarie pensionsålder under tiden
fram till pension. Funktionär som uppbär trygghetsersättning
är skyldig att stå till organisationens förfogande för lämpliga
uppdrag under den tid och med den sysselsättningsgrad
som motsvarar den utgående trygghetsersättningens storlek.
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Trygghetsersättningen ska samordnas med annan inkomst som
för varje kalenderår överstiger två gånger det vid årets början
gällande inkomstbasbeloppet.
LOs ordförande och de två vice ordförandenas pension utgår
enligt funktionärsavtalet med 78 procent av pensionsgrundande
lön mellan 60–65 års ålder. Från 65 års ålder utgår
pension motsvarande 10 procent på lönedelar upp till 7,5
inkomstbasbelopp och på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp
utgår 78 procent.
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
2008

2007

Antal anställda

Varav män

Antal anställda

Varav män

183

46 %

203

48 %

Sverige
Italien
Totalt i dotterbolag

138
114
252

43 %
47 %
46 %

154
122
276

45 %
47 %
46 %

Koncernen totalt

435

46 %

479

46 %

Koncernen
2008

2007

LO
2008

2007

Moderbolaget
Dotterbolag

Sjukfrånvaro
Företagets sjukfrånvaro 2008 enligt följande: (samtliga värden i %)

Total sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie
arbetstid
Varav långtidssjukfrånvaro

3,0

3,6

3,0

4,1

39,7

35,7

59,8

70,4

Total sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie
arbetstid
Män
Kvinnor

1,6
3,9

2,3
4,1

2,0
3,9

1,6
6,3

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

Män
2008

2007

Kvinnor
2008

2007

Män
2008

2007

Kvinnor
2008

2007

*
3,0
4,1

*
4,7
1,5

*
2,1
4,4

*
4,1
6,5

*
4,1
0,5

*
6,3
0,3

*
3,4
4,4

*
5,1
6,7

* 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

50
13

22
7

7
2

4
2
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Not 5 Ersättning till revisorerna
Koncernen

LO

2008

2007

2008

2007

3 201
80
3 281

1 887
96
1 983

2 076
80
2 156

1 086
96
1 182

1 329
4 610

1 224
3 207

970
3 126

1 181
2 363

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 6 546 tkr (4 806 tkr) och i LO till 692 tkr
(348 tkr).
Nominella värdet av avtalade framtida leasingavgifter, avseende avtal (inkl lokalhyresavtal) där återstående löptid överstiger ett år,
fördelar sig enligt följande:

Förfaller till betalning 2009
Förfaller till betalning 2010
Förfaller till betalning 2011
Förfaller till betalning 2012 eller senare
Summa

Koncernen

LO

6 588
6 130
1 935
479
15 132

837
459
306
0
1 602

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

Not 8 Resultat från andelar i koncernföretag
LO

Resultatandel i handelsbolag
Nedskrivning av dotterbolagsaktier
Summa
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2008

2007

12 703
0
12 703

10 701
– 6 723
3 978

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

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

LO

2008

2007

2008

2007

1 070
257
– 905
3 826
3 505
1
7 754

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

2 822
257
0
3 826
3 505
– 3 288
7 122

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

2008

2007

2008

2007

56 049
6 149
0
– 6 300
278
56 176

43 316
5 003
0
15 446
107
63 872

16 296
3 629
0
4 215
0
24 140

14 107
2 730
0
649
0
17 486

Not 10 Övriga ränteintäkter och resultatposter
Koncernen

Utdelningar
Räntor
Kursdifferenser
Realisationsresultat vid försäljningar
Värdereglering
Summa

LO

Not 11 Dispositioner
Koncernen
Skattemässiga dispositioner

LO

2008

2007

2008

2007

0
0

0
0

– 8 639
– 8 639

– 14 000
– 14 000

Koncernbidrag
Summa

0

0

32 922
32 922

36 409
36 409

Total summa

0

0

24 283

22 409

Förändring av periodiseringsfond
Summa
Övriga dispositioner
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Not 12 Skatt
Koncernen

Inkomstskatt
Justering av tidigare års inkomstskatt

LO

2008

2007

2008

2007

– 30 891
– 1 320

– 29 289
– 1 433

– 26 230
– 283

– 24 216
– 391

I inkomstskatten för 2008 ingår skatt för beräknad ränta på periodiseringsfonder med 1 464 tkr för LO och i dotterbolag 0.
Uppskjuten skatt
Avsättning till /upplösning från obeskattade

– 1 651

289

0

0

reserver
Summa inkomstskatt

– 33 862

– 30 433

– 26 513

– 24 607

Summa

– 33 862

– 30 433

– 26 513

– 24 607
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Not 13 Byggnader och mark
Koncernen

LO

2008

2007

2008

2007

583 549
740
13 913
– 4 144
– 347
6 003
599 714

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

239 859
740
0
0
2 724
.0
243 323

235 029
4 830
0
0
0
.0
239 859

– 192 894
4 065
– 17 057
– 1 183
4 454
– 202 615

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

– 52 135
0
– 4 828
0
0
– 56 963

– 48 372
0
– 3 763
0
0
– 52 135

Ingående uppskrivningar
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp
Utgående ackumulerade uppskrivningar

121 035
– 2 937
118 098

123 972
– 2 937
121 035

0
0
0

0
0
0

Ingående nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

– 45 439
– 45 439

– 45 439
– 45 439

– 45 439
– 45 439

– 45 439
– 45 439

Planenligt restvärde

469 758

466 251

140 921

142 285

Varav bokfört värde fastigheter i Sverige
Taxeringsvärden fastigheter i Sverige

395 550
974 515

410 312
974 813

133 230
332 115

142 285
332 115

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

2008

2007

2008

2007

168 756
10 368
– 18 932
303
7 897
168 392

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

60 728
4 136
– 18 932
– 2 724
.0
43 208

69 513
4 983
– 13 768
0
.0
60 728

– 125 534
18 803
– 12 012
– 1 147
6 272
– 113 618

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

– 49 857
18 763
– 2 513
0
.0
– 33 607

– 59 863
13 288
– 3 282
0
.0
– 49 857

54 774

43 222

9 601

10 871

Not 15 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar
Koncernen

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

2008

2007

2008

2007

4 043
2 725
– 6 011
757

2 800
6 073
– 4 830
4 043

0
2 188
– 2 012
176

709
4 121
– 4 830
0

Not 16 Andelar i koncernföretag
LO
2008

2007

Ingående anskaffningsvärde
Förvärv
Resultat från handelsbolag
Summa

167 640
400
1 416
169 456

154 851
15 104
– 2 315
167 640

Ingående uppskrivningar
Utgående ackumulerade uppskrivningar

396 366
396 366

396 366
396 366

Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivning
Utgående ackumulerade nedskrivningar

– 6 723
0
– 6 723

0
– 6 723
– 6 723

559 099

557 283

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
556640-8620

Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Valdemarsvik
Stockholm
Stockholm
Landskrona
Stockholm
Norrköping
Stockholm
Stockholm

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

Italien

68 %

Röstandel Antal andelar aktier
100 %
210 000
100 %
1 000
100 %
250 000
100 %
5 000
100 %
100
100 %
100
100 %
1 000
100 %
100
90,1 %
63 070
75 %
75
51 %
51
1

Bokfört värde
50 200
5 800
373 000
1 001
100
1 681
1 300
100
9 476
4 549
108 665
3 227
559 099

Bokfört värde
Koncernen
AB Bantorget
Brunnsvik Förvaltning AB
Täljö Utveckling 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
Klockans Garage AB
Riva del Sole (spa)
LO
AB Bantorget
Brunnsvik Förvaltning AB
LO Media AB
LO Tidningen AB
Users Award AB
Täljö Utvecklings nr 1 AB
Örenäs Slott, Hotell- och konferens AB
Örenäs Fastighets AB
LO-TCO Rättsskydd AB
Strykjärnet i Norrköping HB
HB Klockan
Riva del Sole (SpA)
Summa
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Not 17 Fordringar hos koncernföretag
LO

Ingående nominellt värde
Tillkommande fordringar
Amorterat
Utgående ackumulerat nominellt värde
Ingående nedskrivningar
Nedskrivningar under året
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

2008

2007

28 205
7 625
– 2 541
33 289

27 000
1 205
0
28 205

– 13 500
– 3 289
– 16 789

– 13 500

16 500

14 705

– 13 500

Not 18 Andelar i intresseföretag
Koncernen

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

2007

2008

2007

8 339
120
– 797
7 662

8 339
0
0
8 339

8 339
0
– 797
7 542

8 339
0
0
8 339

– 2 220
758
– 1 462

– 2 220
0
– 2 220

– 2 220
758
– 1 462

– 2 220
0
– 2 220

6 200

6 119

6 080

6 119

Koncernen och LO
Rättvisemärkt i Sverige AB
Folkets Hus i Stockholm AB
Österåkers Näs Fastighets HB
Täljö Utveckling nr 4 AB

Rättvisemärkt i Sverige AB
Folkets Hus i Stockholm AB
Österåkers Näs Fastighets HB
Täljö Utveckling nr 4 AB
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LO

2008

Andel i eget
kapital
4 479
46 779
– 393
– 134

Org nr

Säte

andel

556554-0415
556050-3103
969723-2107
556750-5069

Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm

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

Röstandel

Antal andelar
aktier
2 000
77 158
4 000
400

Bokfört värde

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

1 575
4 505
0
120
6 200

Not 19 Andra långfristiga värdepappersinnehav (verksamhetsbetingade innehav)
Anläggningstillgångar

Koncernen

LO

2007

2007

2008

2007

Ingående anskaffningsvärde
Förvärv
Utgående anskaffningsvärde

154 791
2
154 793

154 781
10
154 791

98 772
0
98 772

98 772
0
98 772

Ingående nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

– 9 512
– 9 512

– 9 512
– 9 512

– 9 512
– 9 512

– 9 512
– 9 512

Utgående restvärde enligt plan

145 281

145 279

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

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
Riksbyggen
Summa
Dotterbolagens innehav
Aftonbladet Hierta AB
Övrigt
Summa koncernen

56 000
21
145 281
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Not 20 Andra långfristiga fordringar
Koncernen

LO

2008

2007

2008

2007

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

78 302
3 531
– 368
81 465

85 063
1 125
– 7 886
78 302

78 160
3 509
– 368
81 301

84 927
1 119
– 7 886
78 160

Utgående restvärde enligt plan

81 465

78 302

81 301

78 160

Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen

Förutbetalda hyror
Upplupna ränteintäkter
Upplupna anslag
Förutbetalda pensionspremier
Övriga poster
Summa

LO

2008

2007

2008

2007

1 153
4 120
193
4 145
11 914
21 525

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

0
3 824
193
4 145
3 690
11 852

0
4 212
5 972
2 853
10 798
23 835

Marknadsvärde
1 212 181
0
1 212 181

Bokfört
värde
1 212 306
0
1 212 306

Marknadsvärde
530 772
0
530 772

Bokfört
värde
530 772
0
530 772

1 686 222
69 712
1 755 934

1 465 035
69 019
1 534 054

651 925
69 712
721 637

559 586
69 019
628 605

Not 22 Kortfristiga placeringar
Koncernen
2008
Värdepappersfonder
Övriga värdepapper

LO

2007
Värdepappersfonder
Övriga värdepapper

86 | LOs verksamhetsberättelse 2008

Not 23 Eget kapital
Koncernen

LO

2008

2007

2008

2007

Kapitalbehållning vid årets ingång
Omräkningsdifferenser
Årets resultat

2 048 249
8 298
– 259 574

2 101 934
2 126
– 55 811

1 265 234
–1
– 178 315

1 324 676
0
– 59 442

Kapitalbehållning vid årets utgång

1 796 973

2 048 249

1 086 918

1 265 234

Ändamålsbestämda medel
42 457

Balanserat fritt
eget kapital
– 79 622
– 59 442

Årets resultat

Totalt

– 59 442
59 442

1 265 233
0
0
0
0
0
0
– 178 315
1 086 918

Förändring av LOs egna
kapital

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

Bundet eget
kapital
1 361 840

– 168 759

.
1 193 081

12 000
– 20 409
··
34 048

168 759
– 12 000
20 409
··
38 104

– 178 315
– 178 315

Enligt kongressbeslut 2008 ska LOs bundna egna kapital motsvara det belopp som fanns i räkenskaperna vid utgången av 1999 och
värdesäkras genom att, genomsnittligt över kongressperioden, det ska finns tillgångar vars marknadsvärde minst är lika stort som det
bundna egna kapitalet ökat med konsumentprisindex från basår 2000. LO tillämpar lägsta värdets princip varför bokfört värde alltid är det
lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde.
Förändring av totalt eget
kapital i koncernen

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

Bundet eget
kapital
1 514 974

Ändamålsbestämda medel
43 346
– 9 298

Årets resultat

Totalt

– 55 811
55 811

2 048 249
0
0

8 298
120 987

– 120 987

1 393 987

Balanserat fritt
eget kapital
545 740
– 55 811
9 298

34 048

628 512

8 298
0

– 259 574
– 259 574

– 259 574
1 796 973
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Not 24 Ändamålsbestämda medel
Koncernen

Reserverade medel för kongress
Reserverade medel för solidaritetsarbete
Övriga reserverade medel

LO

2008

2007

2008

2007

6 390
13 603
14 055
34 048

20 048
13 353
9 945
43 346

6 390
13 603
14 055
34 048

20 048
13 353
9 056
42 457

Not 25 Obeskattade reserver
LO

Periodiseringsfond

2008

2007

182 964
182 964

174 325
174 325

Not 26 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser
Koncernen

Pensionsåtaganden som inte täcks genom
realstiftelse
Omstruktureringsreserv
Övriga
Summa

LO

2008

2007

2008

2007

64 705

62 435

58 550

55 685

68 090
197
132 992

100 000
1 326
163 761

68 090
0
126 640

100 000
0
155 685

LOs styrelse fattade hösten 2007, beslut om vilka verksamheter som är prioriterade. Detta beslut innebär förutom att viss verksamhet
bortprioriteras också att 50-tal tjänster måste tas bort. LO arbetar sedan maj 2008 med ett omstruktureringsprogram som omfattar
omställningsstöd, avgångsvederlag och stöd till kompetensutveckling. För att kunna hantera kostnaderna i omstruktureringsprogrammet
avsattes 100 mkr i omstruktureringsreserv.
Under året har 32 mkr utnyttjats varav 25 mkr för omstruktureringsprogrammet på LO kansliet. Resterande sju mkr har utnyttjats för
omstrukturering av Föreningen Brunnsviks Folkhögskola. LO beräknas ha fortsatta åtaganden avseende omstrukturering.
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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
51 719 (49 701).

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

LO

2008

2007

2008

2007

3 300

3 300

0

0

2008

2007

2008

2007

14 129
7 914
12 483
2 168
7 914
37 266
81 874

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

10 580
5 325
4 907
2 168
7 914
28 932
59 826

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

2008

2007

2008

2007

115 107
202
115 309

81 543
202
81 745

0
0
0

0
0
0

Not 29 Checkräkningskredit
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår i koncernen till 17 083 tkr (8 605 tkr).

Not 30 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen

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

LO

Not 31 Ställda säkerheter
Koncernen

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

LO
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Not 32 Ansvarsförbindelser
Koncernen

Skulder i delägda handelsbolag
Summa ansvarsförbindelser

LO

2008

2007

2008

2007

17 899
17 899

14 699
14 699

38 667
38 667

31 723
31 723

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 27 april 2009
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Wanja Lundby-Wedin

Per Bardh

Ulla Lindqvist

Tommy Andersson

Lars-Anders Häggström

Stefan Löfven

Ella Niia

Jan Rudén

Hans Tilly

Ylva Thörn

Hans Öhlund

2008

2007

9,7 %
0,2 %

1,5 %
2,4 %

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 2008. 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.
Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med LOs stadgar. Vi tillstyrker att representantskapet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för LO och för koncernen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.

Stockholm den 12 maj 2009

Anders Bergström

Pia Håkansson

Rune Högnäs

Åke Danielsson
auktoriserad revisor
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Bilagor

Producerat material 2008

Allmänt

Integration

• LOs verksamhetsberättelse 2007
• LO-adresser 2008

• Fackliga verktyg för migranter
Internationellt

Arbetsmarknad

• Parterna och EU

• Akut läge LOs krav på brådskande insatser för
arbetslösa och varslade

Jämställdhet

Arbetsmiljö

• Trender i arbetsmiljön 2007
• Åter till arbetet 2.0
• Viktig information om du är eller blir sjuk/
skadad
• Att arbeta ensam
• Samverkan för bättre arbetsmiljö
Ekonomisk politik

•
•
•
•

Ekonomiska utsikter våren 2008
Ekonomiska utsikter hösten 2008
Välfärden kan finansieras utan skattehöjningar
Trygghet och effektivitet, en bättre arbetslöshetsförsäkring
• Jobbskatteavdraget
• Vad händer med skatterna

• Facklig policy mot diskriminering i arbetslivet
på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
• Etableringen på arbetsmarknaden
Kongress 2008

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fackliga strategier för fler jobb och bättre jobb
Fler jobb – Bättre jobb
LOs stadgar 2001–2008
Kongressmotioner och utlåtanden
Dag- och arbetsordning
Kongressprotokoll LOs 26:e kongress 2008 del 1
Kongressprotokoll LOs 26:e kongress 2008 del 2
Samtalsguide
Traktamenten och andra ersättningar
Avgiftskommitténs rapport
LO aktuellt – Världens bästa jobb

Lönepolitik och avtal

• Stadgar 2008, Landsorganisationen i Sverige

• Lönerapport år 2008
• Internationella löner för industriarbetare

Facklig utbildning

Näringspolitik

• Göra något nytt?
• LOs kunskapssystem kurskatalog 2008
• Studieguiden 2008

• Sjukas rätt till stöd

Facklig organisation, stadgar
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Röster om facket och jobbet

• Röster om facket och jobbet – 7
Skrifter på främmande språk

• Trade union policy
Socialpolitik och välfärd

• Faktamaterial om den borgerliga regeringens
förslag till försämringar i den allmänna sjukförsäkringen
Ungdomsverksamhet

• Jobba!
• Minijobba
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Representation

Förbundskongresser

• Hotell- och Restaurang Fackets kongress den
23–26 maj
Christina Järnstedt
• Industrifacket Metalls kongress den 13–16 maj
Mats Jönsson

Karin Kebbe-Helin är medlem i
Svenska Kommunalarbetareförbundet.
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Yttranden till offentliga myndigheter

LOs styrelse har yttrat sig över följande remisser:
Arbetsmarknadsdepartementet

• Enklare semesterregler SOU 2008:95
• Förbättrade och förenklade villkor i arbetslöshetsförsäkringen Ds 2008:77
• ILOs konvention (nr 188) om arbete ombord på
fiskefartyg, ILOs rekommendation (nr 189)
• Ändrad sammansättning i Arbetsdomstolen
i diskrimineringstvister – kompletterande
överväganden och förslag till SOU 2006:22. En
sammanhållen diskrimineringslagstiftning
• 2007 års utredning om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring SOU 2008:54

Socialdepartementet

• Ettårsgräns för sjukpenning och införande av
förlängd sjukpenning
• Från sjukförsäkring till arbete
• Ny företagshälsovård – ny kunskapsförsörjning
SOU 2007:91
Statsrådsberedningen

• Lissabonfördraget Ds 2007:48, del 1–2
Utbildningsdepartementet

Justitiedepartementet

• Flexibla behörighetskrav för gymnasieskolans
yrkesprogram
• Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola
SOU 2008:27
• Yrkeshögskolan. För yrkeskunnande i förändring SOU 2008:29

• Skyddet för personliga integriteten – bedömningar och förslag SOU 2008:3

Utrikesdepartementet

Miljödepartementet

• Departementspromemoria om genomförande
av tjänstedirektivet Ds 2008:75

Försvarsdepartementet

• Delbetänkandet Totalförsvarsplikten i framtiden SOU 2008:98

• Klimatberedningens slutbetänkande Svensk
klimatpolitik SOU 2008:24
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Arbetsutskottet har yttrat sig över följande remisser:
Arbetsmarknadsdepartementet

Justitiedepartementet

• Bättre genomförande av EGs byggplatsdirektiv
Ds 2008:24
• Ledighetsrätt för personer som arbetar med
stöd av särskilda regler om
• sjukersättning Ds 2008:14
• Återkrav och ränta inom arbetslöshetsförsäkringen m m. Ds 2007:53

• Aktiekapital i privata aktiebolag SOU 2008:49
• Förslag till EG-förordningen om privata europabolag
• Förstärkt skydd för företagshemligheter SOU
2008:63
• Utvärdering av lagen om grupprättegång Ds
2008:74

Finansdepartementet

Kulturdepartementet

• Beskattning av utomlands bosatta artister m fl.
• Beskattning för näringsverksamhet SOU
2008:80
• Bidragsspärr SOU 2008:100
• En begränsad fastighetsavgift för pensionärer,
m m.
• Ett förhöjt grundavdrag till de sämst ställda
pensionärerna
• EU – allmännyttan och hyrorna SOU 2008:38
• F-skatteutredningens betänkande F-skatt åt
flera SOU 2008:76
• Förbättrade skatteregler för företagande m m
• Komplettering till förslaget om sänkta socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn
• Rätt och riktigt. Åtgärder mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen SOU 2008:74
• Skatter lättnader för hushållstjänster SOU
2008:57
• Skatteverkets promemoria – Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m m. på
vissa skulder
• Sänkt skatt på förvärvsinkomster

• Kontinuitet och förändring. Betänkande av
Public service-utredningen SOU 2008:64
• Nya villkor för presstödet Ds 2008:25

Jordbruksdepartementet

• Mångfald som möjlighet SOU 2008:56

Miljödepartementet

• EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av
direktiv 2003/87/EG i avsikt att förbättra och
utvidga gemenskapens system för handel med
utsläppsrätt för växthusgaser
• Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av
Sveriges miljömål 2008, Nu är det bråttom
• Slutbetänkande av Reach-utredningen
M2007:01 SOU 2008:73
Näringsdepartementet

• Trygghetssystemen för företagare SOU 2008:89
Socialdepartementet

• FNs konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning Ds 2008:23
• Kommissionens förslag till direktiv om patientens rättigheter vid gränsöverskridande vård
• 21+1>2 En ny myndighet för tillsyn och effektivitetsgranskning av socialförsäkringen SOU
2008:10
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• Ny kosmetikaförordning. Förslag från kommissionen
Statsrådsberedningen

• Vägval för Sieps SOU 2007:109
Utbildningsdepartementet

• Barnomsorgspeng och allmän förskola även för
treåringar DS 2008:56
• Bidrag på lika villkor SOU 2008:8
• En ny betygsskala Ds 2008:13
• En utökad betygsrätt för enskilda utbildningssamordnare, kommunal överlåtelse av myndighetsuppgifter, sfi i folkhögskola
• Legitimation och skärpta behörighetsregler
SOU 2008:52
• Tydlig och öppen. Förslag till en stärkt utbildningsinspektion SOU 2007:101
• Underlag för internationell strategi för svensk
forskningspolitik
• Valideringsdelegationens slutrapport, Mot en
nationell struktur
• Vägen till svensk legitimation för personer
med hälso- och sjukvårdsutbildning från tredje
land Ds 2007:45
Utrikesdepartementet

• Svensk export och internationalisering – Utveckling, utmaningar, företagsklimat, främjande SOU 2008:90
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LO har avstått från att yttra sig över följande remisser:
Finansdepartementet

• Ett stabsstöd i tiden SOU 2008:22
• Förslag från kommissionen om reducerade
mervärdesskattesatser
• Förvärv av kvalificerade innehav i finansiella
företag m m Ds 2008:71
• Förändrade underprisregler för handelsbolag
m m.
• Kraftfullare nedsättning av socialavgifter för
unga
• Lättare att samverka – förslag om förändringar
i samtjänstlagen SOU 2008:34
• Opinionsbildande verksamhet och små myndigheter SOU 2007:107
• Prissättningsbesked vid internationella transaktioner
• Rapport om konsekvenser vid införande av
kilometerskatt
• Vissa förenklingar på företagsskatteområdet
m m.
• Återkrav vid felaktiga utbetalningar – Försäkringskassans och CSNs hantering av återkravsfodringar

Justitiedepartementet

• Avskaffande av revisionsplikten för små företag SOU 2008:32
• Domstolarnas handläggning av ärenden SOU
2007:65
• Enklare redovisning SOU 2008:67
• Förtursförklaring i domstol SOU 2008:16
• Människohandel och barnäktenskap – ett förstärkt straffrättsligt skydd SOU 2008:41
• Straffskalan för mord SOU 2007:90
• Vägen tillbaka för överskuldsatta SOU 2008:82
• Ändringar i EGs redovisningsdirektiv Ds
2008:5
Kulturdepartementet

• Kommersiell radio – nya sändningsmöjligheter
SOU 2008:96
• Värna språken – Förslag till språklag SOU
2008:26
Miljödepartementet

• Ersättningssystem i samverkan – hantering av
kommunens kostnader i samband med naturkatastrofer m m. Ds 2007:51

• Ett utvecklad havsmiljöförvaltning SOU
2008:48
• Förslag om regelförenkling för avfallstransporter
• Statskontorets regeringsuppdrag om vrak och
ägarlösa båtar

Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Näringsdepartementet

• Egenansvar – med professionellt stöd SOU
2008:58
• Förslag till EG-direktiv om tillämpning av
principen om likabehandling av kvinnor och
män
• ID-kort för folkbokförda i Sverige SOU
2007:100

• Ett energieffektivare Sverige SOU 2008:25,
Vägen till ett energieffektivare Sverige
• Förslag till reviderat direktiv för byggnaders
energiprestanda
• Förslag till ny transportpolitisk målstruktur
(SIKA rapport 2008:2)
• Kommissionens paket om grönare transporter

Försvarsdepartementet
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• Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på
marknaden
• Ny luftfartslag – supplement Ds 2007:36
• Offentlig upphandling av energirelaterad
utrustning
• Transportinspektionen – en myndighet för all
trafik SOU 2008:9
• Transportinspektionen – Ansvarslag för vägtrafiken m m. SOU 2008:44
• Utkast till lagrådsremiss beträffande balansansvaret för el och naturgas
• Vissa metrologifrågor SOU 2007:97
Socialdepartementet

• Kommissionens förslag om ikraftträdande av
bestämmelser om samordning av de sociala
trygghetssystemen
• Glömda regler? – en översyn av bestämmelserna i 2 kap. lagen om allmän försäkring m fl.
Ds 2008:41
Utbildningsdepartementet

• Högskoleverkets förslag till utvärdering av utbildning för kvalitetsbaserad resurstilldelning
• Karriär för kvalitet SOU 2007:98
• Promemorian Nedsättning tillsvidare av återbetalnings studiemedel
• Resurser för kvalitet SOU 2007:81

Jan Bäckman är medlem
i Skogs- och Träfacket.
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Medlems- och organisationsstatistik

Tabell 1. LO-förbundens medlemsantal 2008-12-31
Förbund

Män

Kvinnor

Totalt

Jämfört med
2007-12-31

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

113 455
25 818
17 148
15 214
47 797
13 333
298 856
98 512
22 020
2 292
14 744
16 620
96 165
39 028
52 382

1 202
266
17 103
6 174
101 707
25 911
92 148
414 772
15 339
478
761
3 360
40 431
7 710
9 743

114 657
26 084
34 251
21 388
149 504
39 244
391 004
513 284
37 359
2 770
15 505
19 980
136 596
46 738
62 125

– 3 088
247
– 1 178
– 1 660
– 4 747
– 6 799
– 16 935
– 16 584
– 2 807
– 333
– 10
– 1 181
– 3 890
– 2 659
– 2 411

LO

873 384

737 105

1 610 489

– 64 035
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Tabell 2. Förbund, avdelningar och medlemmar i LO 1999–2008
År

Förbund

Avdelningar

Medlemmar
totalt

Kvinnor

Män

Förändring
procent

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 %

2008

15

328

1 610 489

737 105

873 384

– 3,8 %
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Tabell 3. Antal medlemmar per förbund 1999–2008
Förbund

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Bleck- och Plåt
4 960
Byggnads
131 064
Elektrikerna
26 803
Fastighets
44 965
Försäkringsanställdas
16 610
Grafiska
36 626
Handels
171 963
Hotell- och Restaurang
61 219
Industrifacket
97 126
IF Metall
··
Kommunal
608 998
Lantarbetarna
14 633
Livs
60 126
Metall
418 070
Musikerna
5 764
Målarna
19 183
Pappers
27 270
SEKO
180 271
Skogs- och Trä
67 484
Transport
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

··
114 657
26 084
34 251
··
21 388
149 504
39 244
··
391 004
513 284
··
37 359
··
2 770
15 505
19 980
136 596
46 738
62 125

LO
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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 1 610 489

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

16 581
4 672
509
650
5 400
3 178
26 218
4 845
1 914
122
2 203
777
4 704
3 746
3 346

257
71
631
249
11 886
6 878
5 059
22 551
1 240
062
450
240
1 857
495
903

16 838
4 743
1 140
899
17 286
10 056
31 277
27 396
3 154
184
2 653
1 017
6 561
4 241
4 249

20,1 %
21,3 %
3,5 %
5,2 %
13,9 %
27,7 %
10,3 %
5,4 %
10,4 %
7,0 %
20,7 %
5,1 %
7,2 %
10,8 %
7,6 %

24 777
7 491
1 434
1 550
12 675
5 945
51 183
11 417
4 248
297
3 709
1 947
11 328
6 445
8 384

361
108
1 741
595
23 045
11 317
10 319
46 200
2 484
141
525
545
4 724
897
2 183

25 138
7 599
3 175
2 145
35 720
17 262
61 502
57 617
6 732
438
4 234
2 492
16 052
7 342
10 567

30,0 %
34,1 %
9,8 %
12,4 %
28,8 %
47,6 %
20,2 %
11,3 %
22,2 %
16,8 %
33,1 %
12,5 %
17,5 %
18,8 %
18,9 %

LO totalt

78 865

52 829

131 694

9,5 %

152 830

105 185

258 015

18,6 %
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LOs publicitet 2008

Genomslag

LOs genomslag i medierna 2008 minskade jämfört med 2007. Totalt nämndes organisationen i
2 690 artiklar och inslag i det urval av medier som
Cision följer för LO. Artiklar och inslag med en
sammantagen räckvidd på 1 152 miljoner möjliga
läsare/lyssnare. Under 2007 uppgick den totala
räckvidden till 1 647 miljoner.
Sakfrågor i media

Första kvartalet står ”interna frågor” i fokus för
medias rapportering rörande LO. Det handlar om
medlemstappet och att Metall åter kritiserar den
så kallade jämställdhetspotten och hotar att lämna
LO-samordningen om denna blir kvar i kraven
till de kommande avtalsförhandlingarna. ”Avtal
och löner” ges också stor uppmärksamhet liksom
”Lavalmålet” och det nya ”huvudavtalet”, särskilt
konflikträtten. Ungdomsrapporten får stor uppmärksamhet.
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Under andra kvartalet dominerar ”avtal och
löner” tillsammans med ”interna frågor” diskussionen. ”Huvudavtal”, ”Laval” och ”vårdstrejken”
är stora nyheter. Medlemsraset fortsätter att vara
aktuellt. ”Pensioner och försäkringar” är viktiga.
Sjukförsäkringskampanjen uppmärksammas.
Kongressen är betydelsefull – även om intresset
minskar.
”Sommarjobbskampanjen” och nytt ”centrum
för papperslösa” är LO-initiativ som får uppmärksamhet det tredje kvartalet. Rapporten om ”jobbskatteavdraget” liksom det gemensamma utspelet
med Svenskt Näringsliv om ”kärnkraften” röner
uppmärksamhet.
Det fjärde kvartalet dominerade ”finanskrisen”, ”varslen”, ”lågkonjunkturen” och ”a-kassan”.
”Konjunkturläget” får stort genomslag. ”Lavaltutredningen” och ”Lissabonfördraget” får uppmärksamhet.

www.lo.se

isbn 978-91-566-2565-7

Landsorganisationen i Sverige
105 53 Stockholm
08-796 25 00

