Dagordningens punkt 19 – Vårt samhälle
Utlåtande
Internationell solidaritet och övergripande
samhällsfrågor – motionerna C1–C39, utom C32
2:a och 3:e att-satserna

FS förslag till beslut

IF Metall är en kraft för samhällets utveckling. Vårt samhällsengagemang hämtas ur de villkor som våra medlemmar upplever såväl i arbetslivet som i vardagen utanför arbetsplatserna. Vi verkar med medlemmars engagemang för medlemmars
intressen. Vår bärande idé om alla människors lika värde lever
genom engagemanget på tusentals arbetsplatser runt om i landet. Engagemanget spänner över olika politiska områden och
finns både lokalt och globalt.
Demokratiskt valda ombud samlas till kongresser och
fattar de beslut som vägleder förbundets engagemang i både
internationella frågor och samhällsfrågor av betydelse för våra
medlemmar. Kongressbesluten avgör förbundets agerande i
samhällspolitiken.
Vår facklig-politiska samverkan med Socialdemokraterna
har sin utgångpunkt i den verklighet som påverkar våra medlemmars arbetsliv och vardag. Samverkan har djupa anor och
tar fasta på gemensamma värderingar, men sker samtidigt
alltid med nuets behov av den politik som rymmer angelägna
frågor för IF Metalls medlemmar. Samverkan handlar om att
våra medlemmars intressen ska få genomslag.
IF Metall är en facklig rörelse som binder samman det nära
med det globala. Det som sker i vår omvärld påverkar villkoren
på alla de arbetsplatser där våra medlemmar verkar. Nationella gränser sätter inga hinder för kapitalets makt. Därför
är det gränsöverskridande fackliga samarbetet nödvändigt.
Detta samarbete sker såväl genom fackliga internationaler
som koncerngemensamt mellan fackligt engagerade människor
på arbetsplatser i olika delar av världen. Solidariteten tar konkret form i förmågan att se de egna förhållandena i ett sammanhang med andras verklighet.
IF Metalls medlemmar verkar i branscher där villkoren
avgörs gränsöverskridande, både politiskt och inom globala
koncerner. Handelsavtal, internationella miljöregler och EUbestämmelser påverkar. Beslut som fattas gemensamt av
EU-ländernas regeringar och de folkvalda i Europaparlamentet
spelar roll för situationen på arbetsplatserna runt om i Sverige.
Det som påverkar våra medlemmars arbete och liv ska vi som
facklig rörelse ha förmåga att påverka. Europeiska unionen är
ett politiskt verktyg för oss som facklig rörelse.
Det gränsöverskridande samarbetet skapar fri rörlighet
för människor, kapital, varor och tjänster. Det ger människor
större frihet och ärliga spelregler för företagens konkurrens. Vi
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vet av erfarenhet att den fria rörligheten behöver gemensamma regler för att steg för steg också stärka arbetstagarnas rättigheter i arbetslivet. På så sätt skapas en fungerande balans
och risker undanröjs för att företag kan spela ut arbetstagare i
olika länder mot varandra.
Sverige ska vara ett jämlikt land. I ett jämlikt samhälle
har alla människor friheten att kunna utvecklas utifrån sina
egna drömmar. Friheten skyddas av en generell välfärd som
finansieras solidariskt och gemensamt. Välfärden motverkar
att människors bakgrund i klasstillhörighet, kön eller etniskt
ursprung konserverar ett samhälle av över- och underordning.
Generell välfärd stärker landets förmåga att växa ekonomiskt.
Den gemensamma välfärden ska ge trygghet i livets olika
skeden, från barndom till glada pensionärsdagar. Tryggheten
ska bära genom riskerna för arbetslöshet och ohälsa. Socialförsäkringar och arbetslöshetsersättning ska ge en god inkomsttrygghet och vara ett stöd i människors omställning.
Skolans utbildningar ska berika människors liv och lägga
grunden för yrkeslivet. En utbyggd barnomsorg ska se till
barnens behov och äldreomsorgen ska hålla god kvalitet, inte
syfta till att berika vinstintressen. Vården ska vara den bästa
tillgängliga, inte ett besparingsobjekt för att skapa utrymme
för allt fler skattesänkningar.
Pensionerna är en omistlig del av välfärden. Alla ska ha rätt
till en värdig pension uppbyggd av livets timmar i arbetslivet.
Pensionsåldern ska möta många människors behov och därför
vara flexibel. Ett starkt pensionssystem kräver en stark politik
för jobb och tillväxt. Det krävs också ett förändrat arbetsliv
som möjliggör för alla att kunna jobba fram till pensionsåldern.
Aktivt arbetsmiljöarbete på arbetsplatserna behöver få stöd
av en politik som ser arbetslivets behov. IF Metall accepterar
inte ett arbetsliv som skadar och försliter. Det ska alltid finnas
en trygg väg tillbaka till arbete och rehabiliteringsinsatserna
måste se till människors behov, inte till myndigheternas.
Klimat- och miljöhoten är vår tids stora utmaning. Hoten
påverkar våra medlemmar på samma sätt som de påverkar
alla andra. IF Metall är därför en kraft för ett hållbart samhälle. Vi vill medverka i en miljömässigt hållbar utveckling
som blir bestående genom att också vara ekonomiskt och
socialt hållbar. Som facklig organisation har vi en uppgift att
länka samman hållbar utveckling med våra medlemmars
strävan efter ett Sverige i full sysselsättning och ekonomisk
tillväxt med kapacitet att bära höga välfärdsambitioner.
Klimat- och miljöhoten är gränsöverskridande. Därför ska de
mötas gränsöverskridande. Industrin i Sverige medverkar till
miljöpåverkan, men inom industrin finns också lösningarna.
Sverige må vara litet som land, men landets arbetsplatser
har förutsättningar att bli de bästa i den globala konkurren-
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sen. Därför behöver Sverige en industri- och näringspolitik
som ser möjligheterna med att utveckla industrin och människorna som verkar inom den. Forskning och utveckling som
sker i samverkan mellan akademi och näringsliv ger mervärde.
Transport- och infrastrukturinvesteringar gör att människor
får ökade möjligheter att röra sig mellan arbete och hem samtidigt som exportindustrin får ökad förmåga att kunna nå ut i
omvärlden. Sverige behöver också snabbt skaffa sig en bostadspolitik.
IF Metall ska fortsätta att verka för en uthållig energipolitik
som ser till hushållens och industrins behov.
Sverige ska vara ett land i full sysselsättning. Vi accepterar
inte att massarbetslösheten trasar sönder landets utvecklingsförmåga och håller människor i rädsla för att bli arbetsmarknadens förlorare. Människors omställning ska leda framåt
i trygghet. Arbetslöshetsersättningen ska ge 80 procent av
inkomstbortfallet till 80 procent av de a-kasseanslutna.
Vi vill se en aktiv arbetsmarknadspolitik där människor får
växa genom erfarenhet och utbildning. Vi vill se investeringar
som svarar mot de kompetensbehov som arbetsplatserna behöver. Investeringar som når fler människor i livslångt lärande
på arbetsplatserna, skolförlagd utbildning eller yrkesutbildning
genom arbetsmarknadspolitik. Sveriges framtid byggs starkare
av kunskap och kompetens, inte av en tävlan om vem som jobbar till den lägsta lönen och med de sämsta arbetsvillkoren.
Ordning och reda ska råda på arbetsmarknaden. Det måste
bli ett slut på att låta bristfällig lagstiftning medverka till att
människor exploateras. Anställningsformer ska inte förvägra
arbetstagare rimliga arbetsvillkor. Samtidigt har vi som facklig organisation ett viktigt beting. Vårt fackliga kärnuppdrag
är vår strävan efter att utveckla arbetets villkor. Vårt arbete
med kollektivavtal för att stärka arbetsvillkor för visstidsanställda och inhyrda grundläggs av facklig organisering och
lokalt fackligt arbete.

FS förslag till beslut

Internationell solidaritet
Internationellt solidaritetsarbete
Motion C1 tar upp behovet för länder att kontrollera den finansiella sektorn och hindra den från att orsaka störningar för övriga sektorer och för den ekonomiska politiken. Problemen blev
särskilt påtagliga under den djupa krisen 2008–2009 och på ett
sätt som ännu i dag påverkar världens ekonomiska utveckling.
Bankerna har en central roll i det finansiella systemet. Det
är naturligt att samhället ställer höga krav på en ansvarsfull
verksamhet. Men under krisen visade banksystemet allvarliga
brister. Bland annat var det svårt även för välskötta industriföretag att låna pengar till viktiga investeringar.
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Den utlösande orsaken till krisen 2008–2009 var emellertid
inte de svenska bankerna utan det sätt på vilket riskfyllda
bostadslån i USA kunde ompaketeras och säljas vidare i flera
led. Till sist blev det omöjligt att bedöma de bakomliggande
riskerna och kraschen var ett faktum.
Att minska riskerna för bankernas kunder genom att separera mer riskfylld verksamhet från ”traditionell” bankverksamhet är dock mycket svårt. Bankerna ingår i ett komplext
finansiellt system där det inbördes beroendet mellan olika delmarknader och mellan olika aktörer är stort. Åtgärder måste,
för att bli effektiva, dessutom genomföras av ett flertal länder i
samarbete.
För att företagens och hushållens investeringar ska vara
möjliga krävs att någon med överskott lånar ut pengar mot en
ränta för att inte skillnaderna i räntenivåer ska bli orimliga
mellan olika länder och platser. Därefter säljs sådana skuldebrev vidare på globala finansmarknader. Alla som investerar
gör inte samma värdering av risker och möjligheter. Därför
pågår en ständig ”andrahandshandel” som har funktionen att
räntenivåer drivs ned och tenderar att ligga nära varandra i
de flesta länder.
Det är svårt att exakt veta hur stora riskerna faktiskt är.
Alla sitter inte med samma information och där den ene ser en
möjlig vinst, anar den andre ett kommande prisfall. Att fullt ut
reglera denna marknad är inte möjligt och erfarenheten säger
att många regleringar leder till nya problem när aktörer finner
vägar att kringgå eller sko sig på regelverket. Slutsatsen är
naturligtvis inte att lämna marknaden oreglerad, utan att nya
regler måste planeras mycket noga för att få avsedd effekt.
Med öppna gränser för handel och finansiella transaktioner
har det blivit intressant för länder att konkurrera med låga
skatter. Sverige och den borgerliga regeringen initierade 2012
en sådan rörelse genom sänkningen av bolagsskatten som
snabbt fick efterföljare i andra länder. Men nu är inte låga
skatter den enda faktorn som avgör var företagens investeringar hamnar. Företag gör i stället en samlad bedömning av
många olika faktorer där närhet till marknader, kompetensförsörjning, infrastruktur och politisk stabilitet är bland de
viktigaste.
Att som föreslås i motionen binda EU-länderna vid gemensamma skattenivåer är enligt förbundsstyrelsens mening inte
rätt väg att gå. Detta finns i viss mån redan i dag i form av
rekommendationer för momssatser och vissa miljöskatter. Att
vidareutveckla dessa innebär därutöver inskränkningar i medlemsländernas möjligheter att själva bestämma över statens
inkomster och utgifter. Det skulle också innebära en betydande
överföring av makt, dels från länderna till den centrala EUnivån, dels från politiker till experter och tjänstemän.
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När det gäller motionens förslag att begreppet lägstalön bör
bytas ut mot begreppet levnadslön tolkar förbundsstyrelsen
det så att regeringar i allmänhet har ett större ansvar för sina
medborgare än att bara kontrollera att de får en minimilön.
Samhällets ansvar ska därför vara att ge medborgarna möjlighet till en skälig levnadsnivå, oavsett om någon arbetar eller
hindras från detta av sjukdom, arbetslöshet eller ålder. Hur
detta hanteras hänger samman med de respektive medlemsländernas uppbyggnad av sociala trygghetssystem. Ambitionerna i inkomstskydd i gemensamt finansierade socialförsäkringar och nivåerna i försörjningsstödet är i sin tur beroende
av medlemsländernas skattepolitik. Förbundsstyrelsen menar
att även detta perspektiv är skäl att behålla makten över
skattenivåer nationellt.
Förbundsstyrelsen föreslår därför bifall till motion C1 2:a
och 6:e att-satserna samt att motion C1 1:a och 3:e–5:e attsatserna avslås.

FS förslag till beslut

Globaliseringens ökande krav
Motion C2 tar upp globaliseringens ökande krav på förbundet
och dess förtroendevalda. Förbundsstyrelsen delar intentionen
i motionen och har under kongressperioden ökat sitt engagemang i de globala och europeiska organisationer där IF Metall
är medlem.
Eftersom förtroendevalda i globala företag är en viktig målgrupp anordnas dels en studieresa till aktuella delar av världen där förtroendevalda i storföretag bjuds in att delta, dels en
konferens för storföretagens förtroendevalda.
Förbundsstyrelsen vill för kommande kongressperiod ytterligare stärka hela förbundets internationella arbete i enlighet med motionen. En sådan möjlighet är tecknandet av fler
globala ramavtal.
Förbundsstyrelsen menar att de åtgärder som motionen tar
upp redan i dag ryms inom förbundets verksamhet.
Förbundsstyrelsen föreslår därför att motion C2 anses beaktad.
Övergripande samhällsfrågor
FN:s barnkonvention
Motion C3 tar upp införandet av barnkonventionen i svensk
lag. Barnkonventionen är den konvention som flest länder har
anslutit sig till. Hittills har 193 stater ratificerat barnkonventionen och Sverige ratificerade den 1990.
Sverige har dock aldrig infört konventionen i svensk lag. I
mars 2013 beslutade regeringen (socialdepartementet) att tillsätta en utredning om översyn av barns rättigheter i svensk
lag. Utredningen ska bland annat analysera för- och nackdelar
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med att inkorporera barnkonventionen i svensk lag. Uppdraget ska vara klart i mars 2015.
Unicef och flertalet svenska riksdagspartier, där ibland
Socialdemokraterna, vill införa konventionen i svensk lag eftersom det skulle stärka barns rättigheter. Förbundsstyrelsen
delar denna uppfattning.
Förbundsstyrelsen föreslår därför bifall till motion C3.
Förskola och föräldraledighet
Motionerna C4 och C6 tar upp förskolan och dess omfattning
när det gäller tillgänglighet för alla barn och tillgänglighet
på obekväma arbetstider. Förbundsstyrelsen anser att en väl
fungerande förskola är en viktig start i barnens livslånga lärande, men också för att föräldrarna ska kunna förena arbetsliv med föräldraskap.
Barn som gått i en bra förskola klarar sig bättre i skolan och
senare i livet. Det gäller särskilt barn med tuffa uppväxtvillkor
eller barn som har föräldrar med kort utbildning. Alla barn
ska ha rätt till en bra start med tidiga insatser i förskolan och
under de första åren i skolan kan detta förverkligas. Därför bör
förskolan successivt fortsätta att byggas ut så att den i högre
utsträckning kan vara öppen och tillgänglig och svara mot föräldrars och familjers behov av omsorg.
För många är det svårt att förena arbetslivets krav med
föräldraskap. Därför borde en utbyggd barnomsorg på kvällar,
nätter och helger vara en naturlig del av en modern välfärd.
Det stärker både kvinnors och mäns möjligheter att jobba,
samtidigt som barnen får trygghet och kontinuitet. Det är bra
att antalet kommuner som erbjuder barnomsorg under dessa
tider ökar, men möjligheten behöver finnas i alla kommuner.
Det behövs investeringar i bra barnomsorg både för föräldrarnas, barnens och landets skull.
Motion C5 tar upp utökade möjligheter till föräldraledighet. Förbundsstyrelsen anser att möjlighet till flexibelt uttag
av föräldraledighet för båda föräldrarna under barnens första
år underlättar möjligheterna att förena arbetsliv och föräldraskap. År 2014 förändras reglerna så att rätten att vara föräldraledig utökas till när barnet fyller tolv år. Möjligheten till
föräldraledighet behöver utgå från barnens bästa och baseras
på en balans mellan föräldrarnas vilja, arbetsgivarens behov
av planering av bemanning och de arbetsuppgifter som behöver utföras.
Förbundsstyrelsen föreslår därför bifall till motion C6 samt
att motionerna C4 och C5 anses beaktade.
Bostadspolitik, rot- och rut-avdrag
I motionerna C7–C9 tas bostadspolitik samt rot- och rut-avdrag
upp.
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Motionerna C7 och C8 behandlar det bostadspolitiska
området. Det är förbundsstyrelsens uppfattning att Sverige
behöver en bättre och mer rättvis bostadspolitik. Dessutom är
bostadsförsörjningen en del av förutsättningarna för att tillgodose arbetskraftsförsörjningen i såväl privat som offentlig
verksamhet.
Förbundsstyrelsen delar uppfattningen i motion C7 om
att det krävs en bostadspolitik som tillgodoser medborgarnas
nuvarande och framtida behov av bostäder samt att stat och
kommun måste tillse att det finns tillräckligt med hyresrätter.
I dag finns i huvudsak tre olika upplåtelseformer; egna hem,
bostadsrätter och hyresrätter. Det råder en orättvisa mellan
dessa. Villan är förmånligast eftersom avdrag kan göras för
räntor på hela uppförandekostnaden. Därefter kommer bostadsrätten där bostadsrättsinnehavaren får göra avdrag för räntekostnaden på sin del (insatsen). Hyresrätten får däremot inga
som helst räntesubventioner, vilket innebär att det är hyresgästen som får bära hela uppförandekostnaden. Det behövs ett
nytt system för att jämna ut dessa skillnader.
Motionerna C8 och C9 tar upp rot- respektive rut-avdragen.
Alliansregeringen har under sina snart åtta år vid makten
genomfört stora förändringar i skattesystemet. Rot- och rutavdragen är tillsammans med jobbskatteavdragen och sänkt
restaurangmoms de främsta exemplen. Dessa sänkta skatter
har bland annat fått konsekvenser i form av besparingar inom
vård, skola och omsorg.
Dessutom har rot- och rut-avdragen införts i en form som
leder till en kraftig snedfördelning mellan olika grupper i
samhället. Rot-avdraget kostade 2013 drygt 16 miljarder. Rutavdraget svarade för cirka 2,5 miljarder och är snabbt växande.
Det är rimligt som det föreslås i motion C8 att om rotavdraget behålls bör avdraget, eller ett motsvarande system,
utvecklas till att också omfatta hyresrätter. Speciellt mot
bakgrund av de omfattande underhållsbehoven i de så kallade
miljonprogrammen. Exakt hur en utveckling av rot-avdraget
tekniskt kan utformas vill dock förbundsstyrelsen inte ha någon uppfattning om.
Vad gäller rut-avdraget anser förbundsstyrelsen att det är
rimligt att en ny regering efter höstens val närmare utreder
hur avdraget kan ges en bättre fördelningsprofil.
Förbundsstyrelsen föreslår därför bifall till motion C7 samt
att motionerna C8 och C9 anses beaktade.

FS förslag till beslut

Transportstöd
Motion C10 tar upp transportstöd för industriproduktion i
hela Sverige.
I dag finns det offentliga resurser för att kunna ge regionala
transportbidrag. De regionala transportbidragen har en funk-
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tion för att knyta samman regionalpolitiska och industripolitiska målsättningar.
Det regionalpolitiska värdet av att kunna kompensera de
kostnadsnackdelar som industrier i de nordligaste delarna av
Sverige kan ha ska kunna förenas med höga ambitioner för
att utveckla svensk industri. Det regionala transportbidraget
behöver därför vara utformat för att kunna ge långsiktighet
hos industriföretag och vara knutet till näringspolitiska målsättningar.
Förbundsstyrelsen är kritisk till de förändringar som regeringen genomfört i stödets utformning, vilket i likhet med
vad motionen tar upp innebar negativa konsekvenser för Volvo
Lastvagnar i Umeå.
Förbundsstyrelsen föreslår därför att motion C10 anses
beaktad.
Egna märkesvaror
Motion C11 tar upp frågan om ursprungsmärkning av livsmedel och produkter samt att det orimliga vinstuttaget på
lokalproducerade produkter behöver motverkas.
Förbundsstyrelsen konstaterar att frågan om ursprungsmärkning är och har varit föremål för diskussion i olika delar
av världen. Information om ursprungsland är generellt sett
dock inte tillräckligt för att dra säkra slutsatser om kvalitet,
vilka arbetsvillkor som de anställda haft eller om produktens
miljöpåverkan. Ursprungsmärkning ger helt enkelt inte några
garantier för det som motionen önskar.
För livsmedelsprodukter finns det redan i dag krav på
ursprungsmärkning av nöt- och kalvkött, fisk och vissa andra
livsmedel. Dessutom har EU beslutat att anta nya regler som
träder i kraft i slutet av 2014 och som innebär att även kött
från gris, får, get och fjäderfä ska ursprungsmärkas. De nya
reglerna omfattar bland annat krav på förbättrad information till konsumenter och information om huvudingrediensens
ursprung i ett livsmedel om det kommer från annat land än
produktionslandet samt en produkts näringsinnehåll.
Andra konsumentprodukter är ännu mer komplicerade att
ursprungsmärka, eftersom exempelvis ett klädesplagg, skor
eller en leksak kan bestå av material från många olika länder.
Det var bland annat därför som EU-kommissionen drog tillbaka sitt förslag om ursprungsmärkning av textilvaror, kläder,
möbler, verktyg och porslin hösten 2012.
Förbundsstyrelsen anser att producerande, inköpande och
återförsäljande företag bör vara mer transparenta med information om var och under vilka arbetsförhållanden deras varor
och produkter producerats. Det finns i dag exempel på klädföretag som ”DNA”-märker sina produkter, vilket ger konsumenter, konsumentorganisationer, fackföreningar och andra
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frivilligorganisationer möjlighet att spåra varifrån råvarorna
kommer, var olika beståndsdelar producerats och var slutproduktion skett. Den typen av information skulle kunna bidra
till ökad kunskap och information om var och under vilka
förhållanden produkter har tillverkats. Det skulle dessutom
kunna vara ett verktyg för världens fackliga organisationers
organisationsarbete.
Avseende motionens krav på att motverka vinstuttaget på
lokalproducerade livsmedel kan förbundsstyrelsen konstatera att efterfrågan har ökat de senaste åren. Det skapar i sin
tur förutsättningar för högre vinstmarginaler. Om detta dock
generellt sett lett till orimliga vinstuttag på lokalproducerade
produkter kan inte förbundsstyrelsen bedöma.
Förbundsstyrelsen föreslår därför att motion C11 1:a attsatsen anses beaktad och att motion C11 2:a att-satsen avslås.
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Klimat- och miljöfrågor
Motionerna C12 och C13 tar upp förbundets engagemang i
klimat- och miljöfrågor.
Det moderna samhället påverkar vår livsmiljö i takt med
att en allt större andel av mänskligheten får del av ett växande
välstånd. Tillsammans med andra sektorer bär industrin ett
ansvar för att minimera denna miljöpåverkan så att kommande
generationers livsbetingelser inte hotas.
Olika effekter av industrins verksamhet är ofta bland de
mer allvarliga hoten. Industrin bär samtidigt också på kompetenser som är nödvändiga för att långsiktigt kunna förena
lösandet av mänskliga behov med aktsamheten om miljön.
Att förbättra industrins processer, att förändra varors sammansättning och material samt att utveckla nya hållbara
industriprodukter kräver en kompetent och konkurrenskraftig
industri.
IF Metalls organisationsområde täcker omkring 70 procent
av den svenska industrin. Genom företagens höga utlandsberoende har dessa också ett ansvar att utveckla en mer klimatoch miljövänlig verksamhet i resten av världen. Många företag
har kommit långt i att förändra sin verksamhet, men vägen
som återstår är lång och vi är bara i början av detta arbete.
Ännu fortsätter människans belastning på miljön att öka –
vilket inte är någon hållbar utveckling!
IF Metall har en viktig uppgift i klimat- och miljökampen.
Som facklig organisation vill vi länka samman hållbar utveckling med våra medlemmars strävan efter ett Sverige i full
sysselsättning och ekonomisk tillväxt, med kraft att bära höga
välfärdsambitioner. Vår roll är dels att vara pådrivare av hållbara lösningar, dels att bevaka att de åtgärder som vidtas har
en rimlig fördelningsprofil. Förändringar av den omfattning det
handlar om ställer frågan om vem som ska betala på sin spets.
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Svaret är att alla måste ta sin del, men intresset hos olika
samhällsgrupper eller länder skiljer sig åt. Om samhällen ska
kunna hållas samman måste därför fördelningsfrågorna vara
en central aspekt också i klimatkampen. IF Metall ska driva
på för en hållbar industri samtidigt som vi står upp för det
solidariska samhället, för demokratin och för våra medlemmars intressen.
För att kunna fylla dessa roller krävs att vi har kunskap
och att vi avsätter resurser för att påverka och bidra till en
positiv utveckling. Frågorna skär genom alla våra arbetsområden. När vi arbetar med förhandlingar, med industriell
utveckling och med utbildningsfrågor behöver klimat- och
miljöfrågorna vara närvarande. IF Metall behöver också ha en
expertkompetens inom de frågor vi särskilt väljer att arbeta
med för att bli relevanta för andra aktörer och verkligen
kunna påverka.
Förbundsstyrelsen vill därför se över hur IF Metalls resurser och insatser för dessa frågor kan öka och bli mer effektiva.
En grundbult i denna strävan bör vara att utveckla mer av
samarbeten och kontakter med andra aktörer, i första hand
med våra motparter men också med andra organisationer som
arbetar för en hållbar utveckling.
Motion C13 pekar på orimligt långa beslutsprocesser och en
vittgående rätt att överklaga beslut i högre instans. Behovet
av industrins investeringar och sysselsättning kan komma att
ställas mot olika miljöintressen. Också det förhållandet att vid
nyinvesteringar ska även den befintliga verksamheten prövas,
lägger ribban för en i grunden viktig miljöprövning väl högt.
Däremot menar förbundsstyrelsen att ett krav på att likställa
sysselsättning med miljöhänsyn riskerar att ytterligare befästa bilden av att jobben ska ställas mot miljön.
Förbundsstyrelsen föreslår därför bifall till motion C12 1:a
och 2:a att-satserna samt motion C13 1:a att-satsen, att motion C13 2:a–4:e att-satserna anses beaktade och att motion
C12 3:e att-satsen avslås.
Energipolitik
Motionerna C14–C16 handlar om inriktningen på den svenska
energipolitiken.
I motion C14 vill man att en utfasning av fossila bränslen
prioriteras vid utbyggnad av vind- och solenergi framför utfasning av kärnkraft. Förbundsstyrelsen anser att en viktig uppgift för energipolitiken bör vara att minska Sveriges bidrag till
växthuseffekten. Förbundsstyrelsen delar därmed motionens
uppfattning.
Motion C15 tar upp den svenska industrins beroende av
billig, trygg och pålitlig tillgång på elkraft. Förbundsstyrelsen
instämmer med motionen. Svensk elproduktion vilar till stor
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del på vattenkraft och kärnkraft samt en förhållandevis snabb
utbyggnad av vindkraften med stöd av elcertifikatsystemet.
Starka politiska krafter har på agendan att nästa mandatperiod stänga två kärnkraftsreaktorer med åtföljande risker
för ökade elkostnader, något som vore olyckligt för såväl hushållen som industrins konkurrenskraft.
Förbundsstyrelsen anser att vindkraften, liksom andra
intermittenta produktionssätt, exempelvis solkraft, kan ge
välkomna bidrag till elproduktionen. Dessa produktionsformer
saknar emellertid förutsättningar att ersätta kärnkraften,
vars uppgift är att producera baskraft. Minskar elproduktionen från kärnkraften kommer det i sin tur att påverka vattenkraftens förmåga att leverera reglerkapacitet. Baskraften och
tillgången på reglerkapacitet är viktig för att kunna producera
el när de intermittenta kraftslagen, såsom sol- och vindkraft,
inte producerar el, eller omvänt för möjligheten att kunna dra
ned då de intermittenta kraftslagen producerar rikligt med el.
Motion C16 menar att Sverige ska öka satsningen på forskning kring kärnteknologi. Förbundsstyrelsen anser att det
behövs forskningsresurser. Några restriktioner för forskningen
inom detta område finns inte längre och bör inte heller finnas.
Oavsett vad som sker inom sektorn för energiproduktion behöver nya och moderna kunskaper inom området för kärnteknologi ständigt kunna uppdateras och utvecklas. Sverige kommer
inom en överskådlig framtid att producera el i våra kärnkraftverk och inte minst ur säkerhetssynpunkt finns det skäl för
Sverige att ligga långt fram inom forskning och utveckling.
Förbundsstyrelsen föreslår därför bifall till motionerna C14,
C15 och C16 1:a att-satsen samt att motion C16 2:a att-satsen
anses beaktad.

FS förslag till beslut

Infrastruktur
Motion C17 tar upp samhällets kontroll och ägande över bland
annat infrastruktur och vill se en omfattande återföring av
dessa uppgifter till staten.
Att staten tar ett brett ansvar för samhällsutvecklingen,
ibland på en ganska detaljerad nivå, har på många sätt varit
till fördel för Sveriges utveckling. Förutsättningarna för statens åtaganden har genom globaliseringen och även genom
andra större samhällsförändringar ändrats över tid.
Motionen tar också upp att bankerna behöver förstatligas.
Kontrollen över finanssektorn har under senare decennier inte
hängt med i den snabba globalisering av kapitalförsörjningen
som ägt rum och som har varit en förutsättning för den snabba
tillväxten och välståndsökningen i världen. Det finns ett behov
av gränsöverskridande engagemang för bättre fungerande och
stabilare kapitalmarknader, snarare än att Sverige förstatligar banker.

IF Metalls kongress 2014

369

Dagordningens punkt 19 – Vårt samhälle
När det gäller infrastruktur finns ingen given gräns för
vad som ska vara statens åtagande och vad andra aktörer kan
utföra. Under ett par decennier har delar av statens uppgifter
inom infrastrukturområdet, helt eller delvis, överförts till andra/privata utförare. Staten har i stället tagit på sig mer av en
övervakande roll.
Förbundsstyrelsen anser det avgörande att vår gemensamma infrastruktur fungerar väl. Det har stor betydelse både för
företagen och för hushållen/löntagarna. Oavsett vem som utför
dessa tjänster kan det inte finnas något annat mål än att de
ska hålla hög kvalitet, vara kostnadseffektiva och ha en hög
leveranssäkerhet. Tyvärr har detta inte alltid varit fallet, vare
sig före eller efter det att privata aktörer övertagit driftsansvaret.
Förbundsstyrelsen föreslår därför att motion C17 avslås.
Skattefrågor
Motionerna C18–C22 tar upp olika skattefrågor, såsom jobbskatteavdragen, beskattningen av pensioner, nedsättningen av
momsen för restauranger och catering samt avdragsrätten för
gåvor.
Förbundsstyrelsen är bekymrad över de effekter som alliansregeringens ensidiga skattesänkarpolitik får på rättvisan och
välfärden. De stora skattesänkningar som skett har kraftigt
ökat de ekonomiska klyftorna och dessutom äventyras välfärdens långsiktiga finansiering. En utgångspunkt för förbundsstyrelsen är att skattesystemet ska vara omfördelande och
därmed en del av den generella välfärden. Det ska omfördela
mellan fattig och rik och det ska ske genom en progressiv inkomstbeskattning, eftersom inkomstskillnaderna är så stora.
År 2014 genomfördes ett ytterligare steg i regeringens
skattesänkarpolitik. Det femte jobbskatteavdraget ökar skillnaderna ännu mer och är heller ingen kostnadseffektiv åtgärd
för att bekämpa arbetslösheten. Det finns ett behov av att se
över de genomförda jobbskatteavdragen.
Jobbskatteavdragen har sammantaget medverkat till att
öka inkomstskillnaderna i Sverige, eftersom det endast är de
med arbetsinkomster som får ta del av dessa. Sedan den moderatledda regeringen införde jobbskatteavdraget för löntagare
har Sverige intagit den unika positionen att vara det enda
landet i världen som beskattar pensionärer högre än löntagare. Detta är inte en acceptabel politik. Pension är i realiteten
uppskjuten lön och det finns inga sakskäl till att pensionärer
ska beskattas högre än löntagare. Steg för steg behöver denna
orättvisa åtgärdas. Detta är också viktiga delar i en kommande översyn av de genomförda jobbskatteavdragen.
Löneutvecklingen är en viktig komponent som ligger till
grund för hur pensionerna utvecklas. Men i ett hållbart
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pensionssystem är också sysselsättning och arbetade timmar
avgörande för att pensionerna ska få en gynnsam utveckling.
Därför är sysselsättningen avgörande för pensionerna framöver.
Sänkningen av restaurangmomsen är ett av många exempel på de avvikelser från ett mer enhetligt skattesystem
som gjorts de senaste åren. Förbundsstyrelsen anser att det
är problematiskt att skattesänkningar används för att, inom
vissa delar av ekonomin, subventionera fram arbetstillfällen
eller försämra det offentliga försäkringsskyddet efter skatt.
Selektiva skattestimulanser har naturligtvis positiva effekter
på de verksamheter som får del av dem, men för ekonomin
som helhet är risken stor att effekten blir negativ. Ekonomins
resurser fördelas på ett ineffektivt sätt med negativa effekter
på produktiviteten. De som inte får skattestimulanser börjar
till slut ställa krav på att också få del av skattesänkningarna
och skattesystemets legitimitet ifrågasätts. I slutändan hotas
den offentliga välfärdens finansiering.
Under alliansregeringens tid vid makten har skattereglerna ändrats på ett ineffektivt sätt och beskattningen sker allt
mindre enligt principen om likformig beskattning. De avvikelser från likformig beskattning som gjorts har dessutom skett
på ett sådant sätt att det främst har gynnat hushåll med
högre inkomster.
Välgörenhet är ett komplement till en god välfärdsstat och
som sådant är välgörenhet viktigt. Det finns många välgörenhetsorganisationer som ger viktiga komplement till det som
det offentliga bidrar med. Men förbundsstyrelsen menar att
det vore bättre att använda skattemedlen till en god generell
välfärd för alla.
Förbundsstyrelsen föreslår därför bifall till motionerna C18
3:e att-satsen, C19, C21 och C22, att motionerna C18 1:a och
2:a att-satserna samt C20 2:a att-satsen anses beaktade och
att motion C20 1:a att-satsen avslås.

FS förslag till beslut

Välfärdens verksamheter
Motion C23 tar upp privatiseringar av vård, skola och omsorg
medan motion C24 och C25 6:e att-satsen tar upp vinster i
välfärden.
Den gemensamma välfärden är grundläggande för ett rättvist samhälle där jämlik fördelning kan skapa frihet för alla,
inte bara för dem som har köpkraften på sin sida. Därför ska
vård, skola och omsorg finansieras gemensamt och fördelas
utifrån behov. Välfärden ska finnas tillgänglig i människors
vardag, i den verklighet som gäller på ort och ställe. Människors nära inflytande över omsorgen, skolans utbildningar och
vården är därför helt avgörande för välfärdens utveckling.
Rätten att kunna välja utförare behöver finnas, oavsett
om det sker genom kommunens demokratiskt fattade beslut
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eller genom att vi som enskilda kan få välja på egen hand. Det
privat utförda och offentligt ägda kan verka sida vid sida för
att stärka människors tillgång till en välfärd som håller god
kvalitet. Kommuner ska ha möjligheter att exempelvis finansiera barnomsorg som utförs av privata kooperativ. Människor
ska ha möjlighet att på egen hand kunna välja vuxenutbildning som bedrivs av folkrörelseägda skolor.
Förbundsstyrelsen menar att det är kvaliteten i vården och
skolan samt i barn- och äldreomsorgen som ska stå i fokus för
inriktningen i välfärdspolitiken. Lika lite som vi kan acceptera
att kommuner skär ned på kvaliteten i de egna verksamheterna för att ge underlag till skattesänkningar, får privatiseringar ske som självändamål.
Den offentliga verksamheten har ett ansvar för att ge
människor god omsorg och vård samt bra utbildningar. Privata
utförares möjligheter att gå med överskott får aldrig leda till
att vinstintresset går ut över kvaliteten. Därför behövs tydliga nationella regleringar och riktlinjer för bemanning och de
anställdas arbetsvillkor, som blir styrande för privata vårdoch omsorgsföretag. Etableringen av fristående skolor behöver
ställas under kontroll. Kommuner och landsting behöver få
bättre verktyg för att kunna ställa och följa upp kvalitetskrav
vid offentlig upphandling.
IF Metall har medverkat i LO:s arbete med att ta fram
ståndpunkter om vinst i välfärden. LO:s styrelse antog i januari 2012 ett åtgärdsprogram i ämnet. I programmet konstaterades ” ...att det är viktigt att betona att kvalitetsbristerna i dagens välfärdssektor inte i första hand orsakats av
att privata aktörer har tagit ut orimligt höga vinster.”. I det
LO-gemensamma programmet betonas vikten av att införa
specifika krav på bemanning och utbildning inom välfärdstjänsterna.
LO-programmet skissar också på behovet av en ny bolagsform, kallad samhällsbolag, där möjligheterna till vinsthantering blir begränsad. Förslaget till ny bolagsform påminner om
de aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (SVB)
som redan i dag utgör en möjlighet för välfärdsföretag som vill
bedriva sin verksamhet i icke vinstdrivande form. LO:s skiss
om samhällsbolag utgår från att formen ska vara frivillig för
kommuner och landsting att anlita.
Den lokala bestämmanderätten och ansvaret över välfärdsverksamheterna är väsentligt, liksom värdet av att regleringar
tas fram i politisk samsyn och med respekt för de fackliga
organisationer vars medlemmar direkt berörs av dem.
I maj 2013 presenterade Friskolekommittén en blocköverskridande överenskommelse som omfattade alla riksdagspartier, utom Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Överenskommelsen innehåller bland annat förslag som rör prövning
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av ägarnas lämplighet och långsiktighet, meddelarskydd för
anställda vid friskolor och skärpta sanktioner vid allvarliga
brister.
I september 2013 presenterade flera fackliga organisationer,
bland annat Kommunal, Akademikerförbundet SSR, Vårdförbundet och Vision, tillsammans med arbetsgivarorganisationer, bland annat Sveriges kommuner och landsting, Arbetsgivareföreningen KFO och Vårdföretagarna, en gemensam etisk
plattform om ökad öppenhet om kvalitet, ekonomi och anställningsvillkor. En plattform som utförare inom vård och omsorg
med offentlig finansiering kan ansluta sig till. I överenskommelsen ingår att under 2014 fortsätta det gemensamma arbetet med att ta fram en kravspecifikation som berör kvalitet,
ekonomi och anställningsvillkor.
Motion C25 1:a–5:e att-satserna lyfter fram olika samhällsutmaningar såsom hög arbetslöshet och risken för att grogrunden för främlingsfientlighet och rasism växer.
Förbundsstyrelsen delar den övergripande uppfattningen
om vikten av att det finns möjligheter till utbildning och nya
chanser. Rätten till arbete och bostad är viktiga delar för ett
sammanhållet välfärdssamhälle.
Sedan 2006 har IF Metall kritiserat den moderatledda
regeringens nedmonteringar av våra generella trygghetssystem och ställt krav på en aktiv jobbpolitik. Förbundsstyrelsen
lyfter i sitt förslag till program för arbetsmarknaden fram
behovet av att Sverige får en fungerande jobbpolitik. De som
drabbas av arbetslöshet ska ges aktiva insatser med praktikoch utbildningsmöjligheter.
När otryggheten ökar och människor känner att stödet saknas och samhällsinsatserna brister ligger det nära till hands
att söka andra orsaker till problemen. Att de främlingsfientliga och intoleranta tongångarna har ökat bottnar sannolikt
i hög arbetslöshet och allt färre möjligheter till en bra och
ekonomiskt trygg omställning.
Förbundsstyrelsen menar att jobb- och utbildningsinsatser
måste stärkas för att möta framtida utmaningar och att tidiga
insatser ska prioriteras. För att företagen ska kunna växa är
det viktigt att den kompetens som saknas finns att tillgå. Det
leder till att fler arbetstillfällen skapas och det stärker konkurrenskraften.
För individerna är det också avgörande att få tillgång till
kompetensutveckling och utbildning för att stärka sig på
en förändrad arbetsmarknad. Ett jämlikt samhälle bygger i
grunden på människors möjligheter, oavsett bakgrund eller
ursprung.
Förbundsstyrelsen föreslår därför att motionerna C24 och
C25 3:e–5:e att-satserna anses beaktade samt att motionerna
C23, C25 1: a, 2:a och 6:e att-satserna avslås.
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Medföljare
Motion C26 vill att alla IF Metalls medlemmar ska ha rätt att
ha någon med sig vid enskilda samtal med arbetsgivaren eller
av denne utsedd representant för företaget samt att Socialdemokraterna verkar för att rätten till medföljare lagstadgas till
att också omfatta förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.
Förbundsstyrelsen menar att frågan ska ses i sammanhanget av den fackliga organiseringen. En bärande tanke i
vår fackliga organisering är att medlem i IF Metall aldrig står
ensam. Rätten och möjligheten att bli företrädd av facklig
organisation regleras direkt när man blir medlem. I och med
medlemskapet blir fackföreningen också medlemmens ombud.
Om en medlem vill ha med sig en förtroendevald, kan inte arbetsgivaren neka. Mot denna bakgrund ser förbundsstyrelsen
inte behov av att lagstadga om medföljare.
Förbundsstyrelsen föreslår därför att motion C26 1:a attsatsen anses beaktad och att motion C26 2:a att-satsen avslås.
Arbetsplatsrelaterad forskning och Arbetslivsinstitutet
Motionerna C27–C29 tar upp behovet av att återskapa möjligheten till en samlad forskning kring arbetslivs- och arbetsmiljöfrågor.
Förbundsstyrelsen delar motionernas syn på behovet.
Under kongressperioden har just tomrummet efter Arbetslivsinstitutet påtalats i ett flertal forum. Genom opinionsbildning
har vi i kampanjen Nolltolerans mot dödsolycker krävt att
regeringen inrättar ett kunskapscentrum för arbetsmiljö. Det
skulle ge Sverige en möjlighet att återigen bli världsledande
inom arbetsmiljö- och arbetslivsforskning. IF Metall har ett
antal gånger uppvaktat regeringen med krav på insatser.
I det förslag till program för arbetsmarknaden som förbundsstyrelsen lägger fram till kongressen ingår att forsknings- och utvecklingsresurser behöver riktas till att främja
parternas engagemang för konkurrenskraftiga och hållbara
lösningar för produktionens och arbetets organisering.
På LO:s kongress 2011 bifölls två motioner från IF Metall i
de frågor som efterfrågas i motionerna.
Förbundsstyrelsen föreslår därför bifall till motionerna C27
och C28 1:a att-satsen samt att motionerna C28 2:a att-satsen
och C29 anses beaktade.
Arbetsmiljöverkets verksamhet och satsning på arbetsmiljö och
arbetarskydd
Motionerna C30, C31, C32 1:a att-satsen och C33–C36 tar upp
olika aspekter på Arbetsmiljöverkets tillsynsverksamhet.
Förbundsstyrelsen anser att det finns behov av ökade resurser till arbetsmiljöarbetet och IF Metall bedriver också en
aktiv opinionsbildning kring detta. IF Metall anser att antalet
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besök av inspektörer påkallar ett ökat behov av resurser. Genom kampanjen Nolltolerans mot dödsolyckor har arbetsmarknadsministern uppvaktats. Även arbetet med Verktygslådan
uppmärksammar behovet av ökade resurser till arbetsmiljöarbetet. Inom LO-samverkan sker ett aktivt arbete för att öka
resurserna och Socialdemokraternas 10-punktsprogram siktar
in sig på arbetsmiljöarbetet.
I det program för arbetsmarknaden som förbundsstyrelsen
lägger fram till kongressen ingår ett avsnitt som lyfter fram
arbetsmiljöinsatserna. Bland annat nämns behovet av att
öka antalet arbetsmiljöinspektioner, vikten av att påföljderna
skärps vid överträdelser av arbetsmiljö- och arbetstidslagar
samt att en strategi för nolltolerans mot dödsolyckor i arbetslivet bör tas fram i samverkan med parterna.
Förbundsstyrelsen föreslår därför bifall till motionerna C30,
C31 1:a att-satsen, C32 1:a att satsen, C33, C34 och C36 1:a
att-satsen samt att motionerna C31 2:a och 3:e att-satserna,
C35 och C36 2:a att-satsen anses beaktade.
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Mer resurser till åklagarmyndigheten
I motion C37 föreslås att det tillförs mer resurser till åklagarmyndigheten, så att arbetsmiljöbrott enligt brottsbalken
hinner utredas innan de preskriberas samt att lagstiftningen
ändras för arbetsmiljöbrott enligt brottsbalken till att preskriptionstiden börjar löpa först när åklagaren har slutfört
förundersökningen.
Förbundsstyrelsen delar motionens intention. Det är inte
acceptabelt att allvarliga olycksfall inte hinner utredas färdigt
innan preskriptionstiden har löpt ut och att ansvariga inte
lagförs.
I det program för arbetsmarknaden som förbundsstyrelsen
lägger fram till kongressen framhålls att arbetsmiljöutbildning bör bli obligatorisk på Polishögskolan samt påföljderna
skärpas vid överträdelse av arbetsmiljö- och arbetstidslagarna.
I motion C37 2:a att-satsen föreslås att preskriptionstiden
ska ändras så att den börjar löpa först när förundersökningen
är klar. Förbundsstyrelsen ser detta som en möjlighet, men vill
inte låsa sig utan kunna arbeta med olika lösningar.
Förbundsstyrelsen föreslår därför bifall till motion C37 1:a
att-satsen och att motion C37 2:a att-satsen anses beaktad.
Entreprenader
Motion C38 vill förtydliga lagkraven gällande samverkan och
information vid anlitande av entreprenörer samt att entreprenörer i lag ges skyldighet att samverka, anmäla och förnyat
riskbedöma vid antagande av underentreprenörer.
IF Metall har uppmärksammat denna fråga efter de olyckor
som skett där flera anställda hos entreprenörer har skadats
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eller omkommit. Förbundsstyrelsen vill i likhet med motionen
driva frågan för att få till stånd förändringar i regelverken.
Förbundsstyrelsen föreslår därför bifall till motion C38.
Ersättningen i trafikmål
Motion C39 tar upp frågan om rättshjälp vid trafikmål.
Genom en ändring i rättshjälpslagen 1988 togs rätten till
juridiskt ombud vid reglering av personskador i trafiken bort.
Försäkringsbolagen åtog sig i stället att svara för kostnaderna
för juridisk hjälp åt den skadade. Många försäkringbolag har
gått ifrån åtagandet och ger inte längre den skadade rätt till
juridiskt biträde vid skaderegleringen. Skillnaderna är stora
mellan försäkringsbolagen.
Nu har ett läge präglat av godtycke och rättsosäkerhet uppstått. Har den som skadas ”tur” regleras skadan av ett försäkringsbolag som medger rätt till juridiskt biträde. I annat fall
är man utlämnad åt försäkringsbolagets ensidiga bedömning.
Förbundsstyrelsen anser att den skadade måste ges möjlighet att rättssäkert kunna hävda sin rätt mot de resursstarka
försäkringsbolagen. Regeringen behöver därför vidta åtgärder, ytterst genom lagstiftning, för att säkerställa att den trafikskadade garanteras ekonomiska förutsättningar att få sin
sak prövad i domstol. Även om det vore bäst att försäkringsbolagen själva åtgärdade problemen, är regeringens ansvar
stort eftersom politiska beslut ligger bakom att den allmänna
rättshjälpen inte gäller för trafikskadade.
Förbundsstyrelsen föreslår därför att motion C39 anses
beaktad.
Förbundsstyrelsen föreslår mot denna bakgrund kongressen
besluta
att bifalla motionerna C1 2:a och 6:e att-satserna, C3, C6,
C7, C12 1:a och 2:a att-satserna, C13 1:a att-satsen, C14,
C15, C16 1:a att-satsen, C18 3:e att-satsen, C19, C21, C22,
C27, C28 1:a att-satsen, C30, C31 1:a att-satsen, C32 1:a
att-satsen, C33, C34, C36 1:a att-satsen, C37 1:a att-satsen
och C38
att anse motionerna C2, C4, C5, C8–C10, C11 1:a att-satsen, C13 2:a–4:e att-satserna, C16 2:a att-satsen, C18 1:a
och 2:a att-satserna, C20 2:a att-satsen, C24, C25 3:e–5:e
att-satserna, C26 1:a att-satsen, C28 2:a att-satsen, C29,
C31 2:a och 3:e att-satserna, C35, C36 2:a att-satsen, C37
2:a att-satsen och C39 beaktade
att avslå motionerna C1 1:a och 3:e–5:e att-satserna, C11
2:a att-satsen, C12 3:e att-satsen, C17, C20 1:a att-satsen,
C23, C25 1:a, 2:a och 6:e att-satserna samt C26 2:a attsatsen.
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Internationell solidaritet och övergripande
samhällsfrågor – motionerna C1–C39

FS förslag till beslut

Motion C1

Avdelning 37 Gotland

Internationellt solidaritetsarbete
Världen har öppnats för det globala kapitalet att röra sig fritt.
Det finns för få regleringar för flytt av kapital mellan nationer
inom den globala ekonomin. Nationer har till och med sänkt sina
skatter till noll för den som vill.
Detta slår hårt mot alla länder och urholkar maktfördelningen
i världen. Många länder går på knäna ekonomiskt och måste låna
tillbaka de pengar som man egentligen skulle ha fått in genom
skatter. Det ger mer och mer makt till de riktigt stora företagen
som inte sätter medborgarnas bästa framför sin kommande kvartalsrapport.
Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag att
verka för
att bankerna delar upp risktagande verksamhet från traditionell bankverksamhet och därigenom flyttar risktagandet från
kunderna till banken

Avslag

att motverka skattefria zoner

Bifall

att begreppet lägstalön byts ut till begreppet levnadslön

Avslag

att EU inför skattesatser som liknar Sveriges skattenivå

Avslag

att skattesatserna inom EU blir mer likvärdiga

Avslag

att kravet på bankernas samhällsansvar ökas.

Bifall

Motion C2

Avdelning 27 Östra Skaraborg, 28 Västra Skaraborg, 29 Norra Älvsborg,
30 Bohuslän-Dal, 36 Göteborg

Internationellt fackligt arbete
I samband med IF Metalls förra kongress konstaterades att
företagens ökade internationalisering ställer allt större krav på
förbundet och då framför allt på de fackliga representanterna
inom de globala företagen i Sverige.
För att undvika att arbetare ställs mot varandra, mellan
företag men även inom samma koncerner, behöver vi inrätta ett
starkt fackligt nätverk verksamt också utanför Sveriges gränser
i dessa företag. Internationella enheten har en viktig roll på den
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globala arenan och utför i dag riktade insatser, men ofta sker
detta arbete gentemot enskilda företag.
Rätten som en facklig företagsbunden klubb i dag har och som
ger tillträde till företagens anställda också utanför Sverige kan
aldrig erhållas av förbundet självt.
IF Metall föreslås upprätta ett nätverk, där ett antal globala
industriföretag skulle ingå, genom bland annat kunskapsöverföring samt bedrivande av företagsöverskridande gemensamma
utbildningsinsatser etc. Dessa insatser ska utföras av fackliga
företagsrepresentanter i samverkan med förbundet riktade mot
dessa företag i enskilda länder. Det skulle troligtvis innebära att
vi inte bara skulle stärka de lokala facken utan även flytta fram
förbundets internationella arbete och på ett helt annat sätt än i
dag även kunna påverka företagsledningars vilja att börja samverka i för oss som förbund och fackliga företagsrepresentanter
viktiga internationella frågor, såsom globala ramavtal m.m.
Självklart syftar detta nätverkande, som på sikt också förhoppningsvis kan expanderas till att omfatta flera klubbar, till
att stärka det fackliga arbetet internationellt, men också nationellt där arbetare inte ska behöva ställas mot varandra och
behöva konkurrera på felaktiga grunder.

FS förslag till beslut

Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag
att inledningsvis snarast skapa ett fackligt nätverk inom IF
Metall bestående av ett mindre antal globala svenska industriföretag med syfte att gränsöverskridande, mellan företagen,
och med förbundets internationella enhet som sammanhållande länk, samverka utanför Sverige med syfte att stärka och
utveckla både anställda och industri samt att utvärdera detta
arbete inför nästa kongress.
Motion C3

Avdelning 49 Nordvästra Skåne

Barnperspektivet behöver stärkas
I dag finns det många barn i Sverige som lever i både fattigdom
och i socialt utsatta miljöer där de blir utsatta för våld, droger,
hot och diverse övergrepp.
Dagens sociala nätverk fungerar på olika sätt i våra kommuner och det behövs en lag som styr de olika instanserna, som
socialtjänsten, rättsväsendet, förskolor och skolor, så att barnens
behov sätts i centrum.
Socialtjänsten, skolor och förskolor arbetar alldeles för olika
med dessa frågor och sätter inte alltid barnet i fokus.
För att stärka barnens rättigheter har FN skrivit en konvention som bland annat Sverige skrivit under att vi ska följa. För
att öka barnens rätt samt sätta press på våra politiker att ta
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ansvar för det vi åtagit oss vill vi att IF Metall ska verka för att
FN:s barnkonvention upptas i svensk lag. Detta så att våra barn
får ett stärkt skydd i samhället, eftersom barns rätt och intressen
ofta åsidosätts. I stället utgås det från föräldrars intresse.

FS förslag till beslut

Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag att
verka för
att FN:s barnkonvention införs i svensk lag för att stärka
barns skydd, rättigheter och alla barns lika värde.

Bifall

Motion C4

Avdelning 4 Södra Västerbotten, 6 Mellersta Norrland

Förskola
Som det ser ut i dag får barn bara vara 15 timmar per vecka på
sin förskola om ena föräldern är föräldraledig. Vi vill verka för att
förskolan ska vara öppen för alla barn full tid.
Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag att
verka för
att barn alltid ska ha rätt till förskola (dagis).

Beaktad

Motion C5

Avdelning 4 Södra Västerbotten, 6 Mellersta Norrland

Föräldraledighet
I dagsläget har en förälder laglig rätt att under ett kalenderår
dela upp föräldraledigheten vid tre tillfällen. Är arbetstagaren
och arbetsgivaren överens kan detta utökas.
Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag att
verka för
att den lagliga rätten till föräldraledighet utökas så att tiden
med barnen kan optimeras under småbarnsåren.

Beaktad

Motion C6

Avdelning 4 Södra Västerbotten, 6 Mellersta Norrland

Nattdagis
För många industriarbetare och andra som jobbar skift på olika
arbetsplatser finns inte tillräcklig plats på nattdagis när föräldrarna jobbar nattskift.
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Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag att
verka för
att fler platser på nattdagis skapas och byråkratin minskas
när man ansöker om plats.

FS förslag till beslut

Bifall

Motion C7

Avdelning 1 Malmfälten, 3 Norra Västerbotten, 4 Södra Västerbotten, 5 Höga
Kusten, 6 Mellersta Norrland

Hyresbostäder
Utförsäljningen av allmännyttans hyresbostäder och ombildandet av hyresrätter till bostadsrätter har medfört att låginkomsttagare och framför allt ungdomar inte har råd att skaffa boende.
Det har också fått till följd att bostadsrättspriserna skjutit
i höjden. Vi måste ha en fungerande bostadsmarknad där stat
och kommun går in och ser till att det finns hyresbostäder åt så
många som möjligt.
Det skulle få till följd att marknadspriserna skulle sjunka till
mer rimliga nivåer och ren spekulation skulle hållas på en mer
hälsosam nivå. Men framför allt så skulle våra ungdomar och
pensionärer ha råd att skaffa ett boende.
Den socialdemokratiska bostadspolitiken måste fungera som en
motpol där marknaden inte vill eller kan leverera, men även som
en garanti för allas möjlighet till boende och boende med rimliga
hyror. Om alla har möjlighet till en bostad, så skulle även mycket
av den vardagsrasism som råder i Sverige kunna motverkas.
Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag att
verka för
att det arbetas fram en bostadspolitik som tillgodoser medborgarnas nuvarande och framtida behov av varierande boendeformer.
Motion C8

Avdelning 1 Malmfälten, 4 Södra Västerbotten, 5 Höga Kusten

Rot-avdrag
Vi har en hög arbetslöshet i Sverige och behöver finna nya vägar
att skapa fler arbetstillfällen. Ett sätt kan vara att utöka rotavdraget till att även innefatta renovering av hyresrätter. Vi har
till exempel miljonprogrammen som är i stort behov av upprustning. Som det är i dag gäller det bara bostadsrätter och det innebär att cirka 3 miljoner människor som hyr sin bostad inte har
samma möjlighet att få sin lägenhet renoverad till en reducerad
kostnad.
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Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag att
verka för
att hyresrätter ska omfattas av rot-avdraget.

FS förslag till beslut

Beaktad

Motion C9

Avdelning 46 Blekinge

Hushållsnära tjänster
Den borgerliga regeringen har infört hushållsnära tjänster, så
kallat rut-avdrag.
Detta avdrag är tänkt för dem som har det bra i samhället
som har råd att betala för städhjälp och andra hushållsnära
tjänster och att samhället ska stå för 50 procent av den kostnaden, vilket är över 2 miljarder om året.
Det måste vara fel att samhället ska använda skattemedel till
dem som har det bra ställt när det behövs så mycket resurser till
de mäniskor som lever under knappa förhållanden.
Dessa resurser borde i stället användas till dem som bäst behöver denna hjälp genom kommunala offentliga tjänster.
Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag att
verka för
att rut-avdraget i nuvarande form avskaffas

Beaktad

att en utredning tillsätts som föreslår hur dessa resurser överförs till den offentliga sektorn för att användas till dem som
bäst behöver hushållsnära tjänster.

Beaktad

Motion C10

Avdelning 1 Malmfälten, 2 Norrbotten, 3 Norra Västerbotten, 4 Södra Västerbotten, 5 Höga Kusten, 6 Mellersta Norrland

Ett reformerat transportstöd för ett rundare Sverige
Vårt förbund måste vara en stark och aktiv part för att utjämna
de regionala förutsättningarna för produktion och industriell
verksamhet i vårt avlånga land.
Om Norrland ska få en möjlighet till en industriell utveckling av företag som satsar på tillverkning och bearbetning för en
internationell marknad, måste transportstödet utvecklas i takt
med de förändrade förutsättningarna inom den globala ekonomin.
Tillverkningsindustrin är känslig för transportkostnader. Syftet med transportstöd är just att utjämna förutsättningarna för
produktion genom att minska de nackdelar som kommer av ett
geografiskt läge. En av den borgerliga regeringens första åtgärder
var att förändra transportstödet. För Norrlands största tillverkningsindustri, Volvo Lastvagnar i Umeå, innebar det en halvering
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av transportstödet och negativ belastning när beslut om framtida
investeringar och kapacitetsökningar ska göras.
Industripolitik handlar ytterst om utveckling och arbeten. Det
är hög tid att ta ett grepp som innefattar hela Sveriges möjlighet
till industriell utveckling. Transportstödet är i detta avseende en
nyckelfråga.

FS förslag till beslut

Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag att
verka för
att ett transportstöd införs för att undanröja de geografiska
nackdelarna och ge förutsättningar för industriproduktion i
hela Sverige.

Beaktad

Motion C11

Avdelning 37 Gotland

Egna märkesvaror EMV
Konsumenter förväntas i dag ha stor kunskap om hur och var alla
varor som vi handlar är framställda. I dagens öppna samhälle är
det inte enkelt att veta vad som är rätt eller fel för oss pliktskyldiga medborgare. Priset blir ofta det avgörande och kvalitet och
miljömedvetenhet kommer alltför ofta i andra hand.
Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag att
verka för
att märkning av livsmedel och produkter ska ange ursprungsmärkning

Beaktad

att det orimliga vinstuttaget på lokalproducerade produkter
motverkas.

Avslag

Motion C12

Avdelning 1 Malmfälten, 2 Norrbotten, 3 Norra Västerbotten, 4 Södra Västerbotten, 5 Höga Kusten

Klimat och miljö
I år har vi redan i augusti tagit ut mer av vår jord än vad som
egentligen är nyttigt och vi har en miljöpåverkan som också påverkar vårt klimat. Vi i vår del av världen tar helt enkelt ut mer
än vad vi har rätt till.
Tidigare generationer menade att jorden förvaltar vi åt våra
barn. Vi skulle hellre lämna över något som var bättre än det vi
själva hade tagit över. I dag lever vi på våra barns arv och vi tar
ut i förskott det de ska ärva.
Vi lever i en globaliserad värld och vi kan inte säga att de delar av mänskligheten som inte har nått till vår standard inte ska
få nå dit. Vi måste föregå med gott exempel och hitta nya vägar
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för att därigenom hoppas att andra inte gör de misstag som vi
har gjort.
Vi kan inte lita på att kapitalet och politikerna tar ansvar för
vår framtid. Vi som förbund måste ta vårt ansvar.

FS förslag till beslut

Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag
att förbundet skaffar sig kompetens i miljö- och klimatfrågor

Bifall

att aktivt arbeta med att påverka våra motparter och politiker
för att få ned vår gemensamma miljöpåverkan

Bifall

att avsätta ett kapital som ska användas för innovationer som
kan bidra till att förbättra vårt klimat och/eller miljö samt
skapa jobb inom dessa sektorer.

Avslag

Motion C13

Avdelning 37 Gotland

Begränsning i överklagandeprocesser vid miljötillståndsgivning
Arbeten i mineral- och gruvbranscherna har drabbats genom problemen med att få fram tillstånd till verksamheten inom rimliga
tider.
Vi har till IF Metall- och LO-kongresser tidigare motionerat om
detta vid flera tillfällen och fått svar att tiderna ska kortas. I stället har de gått precis tvärt emot våra kongresser.
Nu väntar stora delar av landet på olika beslut och arbetslösheten är ofta hög i de delar av landet där utvinningen ska genomföras. Mineral- och gruvindustrin och dess brytning räknas som
riksintresse, liksom också miljöintressena.
Det vore önskvärt om en konsekvensbeskrivning, i god tid,
kunde utröna vilket riksintresse som har prioritet innan tillståndsgivning ges.
Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag att
verka för
att korta tiderna för överklagande vid miljötillståndsgivning

Bifall

att införa en konsekvensanalys om vad stoppad verksamhet
kan komma att innebära för den lokala arbetsmarknaden
innan överklagande kan göras

Beaktad

att en prioriteringsordning på de olika riksintressena i lämplig
instans införs

Beaktad

att arbete och arbetsmarknad flyttas upp till klassningen riksintresse eller högre.

Beaktad
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Motion C14

Avdelning 36 Göteborg

Intensifiera utfasningen av fossila bränslen
Det dominerande problemet för vår jord är nedsmutsningen av
vår livsmiljö och den globala klimatförändringen som leder till
en långsam och förödande temperaturhöjning. Orsaken är, enligt bland andra FN:s klimatpanel, människans bruk av fossila
bränslen som kol, olja och naturgas.
Vår framställning av elektrisk kraft i Sverige är till 97 procent
klimatneutral och fossilfri. Vi bidrar därför i mindre grad till miljöförstöringen än generellt i världen.
Sverige har en ambition att minska användningen av fossila
bränslen. Fortfarande täcks cirka 21,5 procent av vårt energibehov av fossila bränslen i form av råolja, oljeprodukter som bensin
och diesel, kol och koks. Det är framför allt inom transportsektorn som denna energiform dominerar.
Grön elproduktion som vindkraft och solenergi har byggts ut
kraftigt de senaste åren och svarar numera för lite mer än 4 procent. Den har ett gott rykte och starkt stöd i opinionen. Det finns
en stark politisk vilja att öka denna form av energiproduktion.
Frågan är hur denna ökade produktion ska användas. Vissa föreslår att fasa ut motsvarande kärnkraft. I det fallet ersätter man
klimatneutral energi med annan klimatneutral och inget bidrag
till att minska den negativa påverkan på klimatet åstadkoms.
Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag
att påverka de politiska besluten inom energisektorn så att
utfasning av fossila bränslen prioriteras vid utbyggnad av
vind- och solenergi före utfasning av kärnkraft.
Motion C15

Avdelning 36 Göteborg

Kärnkraft har fortfarande en framtid
Det svenska samhället vilar stadigt på existensen av en livskraftig industri. Rykten om dess minskade betydelse är starkt överdrivna. Fortfarande spelar pappers- och skogsindustrin, kemisk
industri, stålverken och den metallurgiska industrin samt gruvnäringen en betydande nationalekonomisk roll för vår välfärd
med sina exportinkomster och arbetstillfällen.
En viktig faktor för att vår industri ska vara konkurrenskraftig på den internationella marknaden är tillgången till billig,
trygg och pålitlig elektrisk kraft. Energikällorna och vårt elnät
garanterar få avbrott i tillförseln av el.
Vår produktion av elström består av å ena sidan kärnkraft
som baskraft som det ena benet och å andra sidan vattenkraften som flexibel och reglerande kraft som det andra benet i vårt
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energiförsörjningssystem. Massproduktion och hög tillgänglighet
säkrar ett lågt elpris.
Vindkraft byggs ut i förhållandevis snabb takt och motsvarar
i dag mer än 4 procent av elproduktionen. Kostnaden för sådan
elproduktion är dock högre än från vatten- och kärnkraft och
produktionen fluktuerar med vädret och årstiderna.
Det elektriska nätet behöver byggas ut för att distribuera den
elektriska kraften från alla de tusentals produktionskällor som
väntas byggas i framtiden. Kostnaden för denna utbyggnad läggs
oundvikligen på kunderna.
Vindkraft subventioneras genom elcertifikat. Just nu ligger
den på 0,20 kronor per kilowattimme. Denna kostnad läggs på
elpriset som kunderna betalar. Det kan vara motiverat att inledningsvis hjälpa en produktionsmetod att introduceras på marknaden. Om subventionen sedan permanentas blir dock effekten i
stället en konkurrensnackdel för vår industri.
Starka politiska krafter har på agendan att fasa ut kärnkraften på sikt. Förslag att redan kommande mandatperiod
2014–2018 stänga två kärnreaktorer är allvarligt menade. Vid
stängning av reaktorer är risken stor att industrins kostnader
för elektrisk kraft ökar kraftigt. Risken finns då att lönsamheten
minskar och fortsatt verksamhet i vårt land hotas. Konsekvenserna för arbetstillfällen och skatteintäkter till vårt välfärdsystem kan i det läget inte överbryggas.

FS förslag till beslut

Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag
att påverka de politiska besluten så att äventyrliga förslag om
stängning av kärnreaktorer stoppas innan säkra, billiga och
trygga alternativ finns.

Bifall

Motion C16

Avdelning 36 Göteborg

Öka forskningen kring modern kärnteknik
Kärnkraften i Sverige kommer med stor säkerhet att finnas som
elproducent under avsevärd tid framåt. Kärnkraftverken har
uppgraderats, byggts om och genomgått stora underhåll under
åren sedan de byggdes, men börjar i vilket fall uppnå en avsevärd
ålder. Ska vi skrota dem när bäst före-datum så småningom uppnås eller ska vi bygga nytt?
Kärnkraftsteknik behöver utvecklas och förbättras som all annan teknik. Nya moderna produktionsmetoder, nya bränsletyper,
nya metoder för att höja säkerheten, kärnavfallets lösning och
mycket annat är föremål för forskarnas och teknikernas intresse.
På universitet, högskolor och teknikföretag forskas det febrilt på
nya lösningar för framtidens energiproduktion. I en snar framtid
hägrar lösningen på energiproblematiken när fusionskraft förhoppningsvis får ett genombrott.
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Mellan 1987 och 2006 fanns ett förbud att forska kring kärnteknik i vårt land. Följden blev att Sveriges ställning som ledande inom kärnteknikkunnande försvann. I dag finns detta kunnande någon annanstans. Låt oss slippa sådana bestämmelser i
framtiden.
Kärnkraft är en viktig källa till vår energiproduktion. Vare
sig den får en fortsättning i Sverige eller inte så har vi nytta av
att återta täten på kunskapsområdet inom denna verksamhet.
Kärnkraftverk kommer att byggas i många länder och ett stort
behov finns. På global nivå dominerar de fossila bränslena vid
energiförsörjning (= 85 procent). Vatten- och kärnkraft står bara
för i runda tal 7 procent var. Här har vi ett område där vi kan få
exportintäkter att strömma in i landet.

FS förslag till beslut

Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag
att påverka de politiska besluten för en ökad satsning på
modern forskning kring kärnteknologi

Bifall

att motverka inskränkningar i FOU-verksamheten vad gäller
kärnteknik.

Beaktad

Motion C17

Avdelning 6 Mellersta Norrland

Infrastruktur
I ett modernt framtidsinriktat och miljöanpassat samhälle där
alla människors behov blir tillgodosedda är väl utvecklade infrastrukturer ett måste.
Då krävs överblick och samordning. Det är bara staten/samhället som kan ta ansvar för och klara av att axla den bördan.
Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag att
verka för
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att staten tar kontroll över produktionen och distributionen
av el

Avslag

att staten tar över drift och underhåll av Sveriges järnvägar
och övriga vägar

Avslag

att staten tar över ansvaret för telefon, datatrafik och post

Avslag

att staten tar ansvaret för landets flygplatser

Avslag

att bankerna förstatligas.

Avslag
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Motion C18

Avdelning 9 Västra Gästrikland

Jobbskatteavdragen
I dag pratar vi om att skolan är för dålig, äldreomsorgen undermålig och pensionerna för låga. Fackföreningsrörelsen kräver
en högre a-kassa och mer satsningar på de arbetslösa. För att
åtgärda detta behövs det mer pengar till stat och kommuner.
Den borgerliga regeringen har med fyra jobbskatteavdrag
sänkt skatterna med cirka 80 miljarder kronor och planerar för
ytterligare ett femte jobbskatteavdrag. Det femte jobbskatteavdraget beräknas kosta cirka 13 miljarder kronor.
Socialdemokraterna förklarar att det femte jobbskatteavdraget vill partiet absolut inte se genomfört. Om det ändå förverkligas, vilket det med stor sannolikhet gör, kommer en regering
där Socialdemokraterna ingår ändå inte avskaffa det.
Nu är det dags för oss inom fackföreningarna att sätta ned
foten. Vill vi ha bra vård, bra skola och omsorg, en arbetslöshetskassa värd namnet, en pension man kan leva på och mer satsningar på de arbetslösa? För en fungerande välfärd måste stat
och kommuner ha resurser som finansieras solidariskt genom
skatter.
Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag att
verka för
att det femte jobbskatteavdraget inte införs

Beaktad

att om det femte jobbskatteavdraget införs, verka för att det
tas bort

Beaktad

att de redan genomförda jobbskatteavdragen ses över.

Bifall

Motion C19

Avdelning 15 Stockholms län

Rättvis beskattning av livränta och pension
Den 1 januari 2007 infördes skattelättnader för arbetsinkomster
genom första steget av det så kallade jobbskatteavdraget. Skattelättnaden lämnades i form av en skattereduktion för skattepliktiga inkomster av anställning och av aktiv näringsverksamhet
(arbetsinkomster), justerade med hänsyn till eventuella avdrag.
Exempel på inkomster som inte ger rätt till jobbskatteavdrag
i dag är sjukpenning från Försäkringskassan, föräldrapenning,
ersättning från arbetslöshetskassa, aktivitetsstöd, pension och
egen arbetsskadelivränta.
Vi anser att pension är en uppskjuten lön som alla arbetstagare har jobbat ihop till under sitt aktiva arbetsliv. Detta gäller
även livränta, som egentligen är en kompensation för förlorad
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arbetsinkomst på grund av arbetsskada. Vi tycker det är orättvist
att människor i samhället behandlas olika. Vi som organisation
måste alltid stå i opposition mot alla orättvisor i samhället.

FS förslag till beslut

Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag att
verka för
att livränta jämställs med lön ur skattehänseende

Bifall

att pension jämställs med uppskjuten lön ur skattehänseende.

Bifall

Motion C20

Avdelning 46 Blekinge

Lika skatt för pensionärerna
Den borgerliga regeringen har skapat en klyfta mellan pensionärer och förvärvsarbetare. Vi kan inte acceptera en skillnad i
beskattning mellan dessa grupper. Pensionen är en ersättning för
tidigare utfört arbete, dvs. pensionärerna har tidigare avstått en
del av sin lön till den kommande pensionen.
Pensionssystemet måste förbättras så att man kan leva drägligt på den pension man tjänat in under sitt arbetsverksamma
liv. Det är inte alla som har haft en inkomst så att de har kunnat spara själva till pensionen. Det är bara de högavlönade som
klarar detta och det medför ännu större skillnader när man blir
äldre.
Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag att
verka för
att skatterna ska vara lika för alla samhällsgrupper i respektive inkomstskikt

Avslag

att pensionerna räknas upp i takt med löneökningarna för
löntagarna.

Beaktad

Motion C21

Avdelning 46 Blekinge

Restaurangmomsen
Den borgerliga regeringen har infört den så kallade krogmomsen,
dvs. sänkt moms för restauranger från 25 procent till 12 procent,
till en kostnad av cirka 5,4 miljarder kronor.
En sänkt moms på restauranger skulle skapa fler arbetstillfällen och det skulle bli billigare att äta på restauranger.
Maten har inte blivit mycket billigare och sysselsättningen
har ökat ytterst lite i förhållande till kostnaden av reformen.
Om man räknar om dessa 5,4 miljarder kronor skulle man
kunna anställa cirka 13 000 välfärdsarbetare.
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Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag att
verka för
att den så kallade krogmomsen återgår till den förutvarande
nivån 25 procent.

FS förslag till beslut

Bifall

Motion C22

Avdelning 46 Blekinge

Ta bort skattereduktionen på gåvor till hjälporganisationer
Jag har ett fadderbarn sedan några år tillbaka som jag har gett
en mindre summa till varje månad.
När en vän gått bort i cancer ger jag en minnesgåva till Cancerfonden. I januari 2013 kom det en kontrolluppgift från Cancerfonden och SOS barnbyar att jag kommer få en skattreduktion
med 25 procent på gåvorna som jag gett under 2012.
Under 2012 skänktes 1 miljard i gåvor till hjälporganisationer
och 250 miljoner betalas nu tillbaka genom skattereduktion till
givarna.
Avdragsmöjligheten innebär att gåvogivaren, som ska vara
en fysisk person, kan få skatteminskning på 25 procent på gåvor
förutsatt att Skatteverket godkänt gåvomottagaren.
Gåvan ska vara på minst 200 kronor vid varje tillfälle och
minst 2 000 kronor om året, högsta belopp är 6 000 kronor. Avdraget beräknas kosta statskassan 300 miljoner årligen.
Ett problem är att bara vissa organisationer blivit godkända
som gåvomottagare i systemet. Exempelvis är gåvor till Svenska
Freds och Ecpat som arbetar mot barnsexhandel inte godkända
för denna skattereduktion, eftersom avdraget i dagsläget endast
gäller gåvor till verksamhet som kan klassas som vetenskaplig
forskning eller hjälpverksamhet till ekonomiskt behövande.
Ett annat bekymmer är den så kallade registreringsavgiften
organisationen måste betala på 10 000 kronor till Skatteverket
och sedan 7 000 kronor årligen. En summa flertalet organisationer anser att de ej kan betala.
Det här nya skattereduktionssystemet anser vi ska tas bort
omgående.
Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag att
verka för
att möjligheten till skattereduktion på gåvor till hjälporganisationer tas bort.

Bifall
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Motion C23

Avdelning 46 Blekinge

Privatiseringar
IF Metall måste ta en klarare ställning mot den obalans som
skett när det gäller marknaden och medierna. Marknaden har
tagit över och politiken tappar makt. Man måste ha en valfrihet
så inte samhällets resurser flyter bort åt olika håll, dvs. fackligpolitisk kontroll över hur pengarna används.
Allt konkurrensutsätts på bekostnad av vård och omsorg. Allmännyttan privatiseras, sjukhus säljs ut och friskolor öppnas.
Vi i IF Metall måste ta mer hänsyn till de enskilda människorna, alla ensamstående mammor och pappor, de lågavlönade
barnfamiljerna, pensionärerna med låg pension, arbetslösa, sjuka
och handikappade. Listan kan göras lång. Vi ska sträva efter jämlikhet, trygghet och gemenskap. Vi ska värna om vår välfärd.
Vi vill ha solidariskt finansierade tjänster som skola, vård och
omsorg samt ta upp kampen mot privatiseringsivern.
Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag att
verka för
att skolor, vård och omsorg inte privatiseras.

Avslag

Motion C24

Avdelning 6 Mellersta Norrland

Vinster i välfärden
Vinsterna i välfärden måste tas bort.
Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag att
verka för
att ta bort vinsterna i välfärden.
Motion C25

Medlem Jan Johansson avdelning 3 Norra Västerbotten

Socialdemokratisk valseger
Att socialdemokratin förlorat två val i följd, beror till stor del på
att man inte hörsammat de strömningar som funnits ute i samhället. Att socialdemokratin förlorat många väljares stöd bygger
till största del på fem frågor och givetvis en moderatledd regering
som skickligt, och i många fall rent av lögnaktigt, utnyttjat de
strömningar som uppstått i samhället.
Att Moderaterna kunde komma till makten som det nya ”arbetarpartiet” beror till största del på ett felaktigt nyttjande och
i vissa fall rent av fusk när det gäller våra gemensamt finansie-
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rade välfärdssystem som sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen.
Även om själva fusket inte varit så utbrett, så har motviljan
till detta fuskande varit massiv. Möjligheterna att fuska har av
medborgarna upplevts som obegränsade. Därför har det varit
lätt för den moderatledda regeringen att utlova förmåner till den
arbetande massan, samtidigt som de kraftigt sänkt försörjningsförmågan för den potentiellt ”fuskande” delen av LO-kollektivet.
Detta har skett med en stor del av den arbetande massans goda
minne. För att komma ur detta skamgrepp som Moderaterna tagit på hela arbetarrörelsen måste vi se till att alla som bor i detta
land har rätt till arbete, utbildning eller samhällsnyttig sysselsättning. När det gäller fusk, så bör inte huvudprincipen vara att
jaga och straffa möjliga syndare, utan att förebygga möjligheterna till fusk (tillfället gör tjuven). Vi måste se till att förtroendet
för hur våra gemensamt inbetalade skattepengar används aldrig
ska ifrågasättas.
Det andra som gör att socialdemokratin inte är förstahandsvalet bland en majoritet av väljarkåren är kravet om att på sikt
dela föräldraförsäkringen i två delar.
Självklart är det här ett mycket bra förslag i en perfekt värld,
där vi alla är varandras perfekta motparter. Men det är inte så
verkligheten fungerar. Jag tror inte jag behöver dra de självklara
skillnaderna mellan könen när det gäller själva graviditeten,
födandet, amningen och kroppslig återhämtning. Förslaget skulle
innebära att en del barn bara får vara hemma 195 dagar i stället
för 390 på grund av att en del föräldrar, främst då kanske pappor
eller egna företagare, inte kommer att ta ut sina föräldradagar.
En del mammor skulle vara tvungna att avbryta amning för
att lämna in 6-månaders bebisar, som inte ens tagit sina första
stapplande steg, på dagis. Det ska till synnerliga skäl innan man
får lämna barn under 1 år på dagis. Hur gör man med föräldrar med ensam vårdnad, där den ene föräldern är ute ur bilden
av någon anledning – ska de få 390 dagar eller 195 dagar? Om
föräldrar med ensam vårdnad skulle få 390 dagar så skulle vi få
bevittna ett nytt fenomen. Det skulle kanske inte vara så många,
men en del (främst pappor) skulle skriva över vårdnaden på
mammorna för att de ska få ut 390 dagar. Vi ser redan i dag detta
fenomen när det gäller de 60 dagar som är knutna bara till en
förälder.
Kravet på tredelad och i förlängningen delad föräldraförsäkring är en av anledningarna till att väljarna är tveksamma till
att rösta på socialdemokratin. Många väljare röstar på andra
partier i just denna fråga, omedvetna om att det slår tillbaka på
dem själva flera gånger om i andra frågor.
Enligt Demoskop vill över 85 procent av svenska folket inte
ha delad föräldraförsäkring. Sedan måste vi komma ihåg att vi
redan har delad föräldraförsäkring, med den enda skillnaden att

FS förslag till beslut
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familjen kan välja hur de tar ut den efter sina egna förutsättningar. Om jag på minsta sätt kände att ett delat uttag av föräldraförsäkringen skulle lösa jämlikhetsfrågan, så skulle jag stå
först i kön för att rösta fram detta förslag. Viss effekt skulle delad
föräldraförsäkring kunna få, men man måste sätta det mot vad
en valförlust skulle innebära för det svenska samhället och den
svenska välfärden. Den moderata politik vi upplever i dag har
endast bidragit till att jämlikheten och jämställdheten minskat.
Så jag frågar: Är det värt att driva den här frågan och riskera
tolv år av oavbruten moderat slakt av det gemensamt uppbyggda
välfärdslandet Sverige?
Den tredje frågan som socialdemokratin måste ta tag i är invandring, asyl och integrationsfrågorna. Det är skrämmande hur
alla etablerade partier, inklusive Socialdemokraterna, har låtit
Sverigedemokraterna ta över taktpinnen och driva denna fråga.
För hur vi än talar oss varma om allas lika värde och rätt till ett
bra liv, så finns det reella problem ute i samhället, som inte försvinner genom att vi bara pratar högtravande om dem.
Vi måste se till att alla har samma rättigheter som skyldigheter gentemot det samhälle vi alla delar. Det får aldrig upplevas som ”vi och dom”, för i slutändan finns det bara vi. Vi måste
se till att alla kan finna en bostad där de vill verka och leva.
Vi måste se till att alla har rätt till ett arbete, utbildning eller
samhällsnyttig sysselsättning. Vi måste se till att alla får utbildning i hur det svenska samhället och vår demokrati är uppbyggd.
Observera att detta gäller alla som bor i eller på något sätt tar
del av det svenska samhället; svenskar, invandrare eller asylsökande. Sedan måste vi se till att klyftorna minskar. Alla ska ha
en rimlig chans att förverkliga sina drömmar. Det får aldrig bero
på fattigdom att vuxna eller barn sitter fast i ett evigt kretslopp
av uteblivna möjligheter, bara för att pengarna endast räcker till
livets nödtorft.
Den fjärde frågan som socialdemokratin inte riktigt greppat
är våra medborgares krav på samt vilja och förmåga till utbildning. I dagsläget är det 25–30 procent som hoppar av eller går
ut det svenska gymnasiet med betyget icke godkänt. Detta är ett
enormt misslyckande. Det går inte att som Moderaterna ta bort
möjligheter till fortsatta studier. Men det går inte heller att som
Socialdemokraterna försöka pådyvla elever kunskaper de inte är
intresserade av, kan tillgodogöra sig eller på annat sätt inte ser
någon mening med. För resultatet blir sorgligt nog detsamma;
färre och färre elever fortsätter till högre studier, om de nu inte
helt lägger av och inte ens tillgodogör sig det de hade klarat av.
Vi måste se till att alla ska kunna studera efter sina egna förmågor och förutsättningar. Vi måste se till att lärandet kan ske
hela livet, både ekonomiskt och praktiskt, när man är redo för
det. Vi måste se till att individers eventuella misslyckande att nå
den utbildningsnivå de eftersträvar inte ska bero på klass eller
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ekonomiska hemförhållanden, för få eller för outbildade lärare
eller otillräckliga resurser när det gäller material eller lokaler.
Kort sagt, vi måste se till att vi har en svensk skola där alla kan
nå sin fulla potential. Men det ska vara upp till individen att
välja hur långt den vill nå, samhällets skyldighet ska vara att
uppmuntra och göra detta möjligt.
Den femte frågan som socialdemokratin måste se över för att
vinna väljarnas förtroende är privatiseringarna och vinsterna i
välfärden. Här måste socialdemokratin vara väldigt tydlig med
vad man vill, för i dagsläget så upplevs socialdemokratin, i och
för sig av en många gånger dåligt insatt väljarkår, som väldigt
slätstruken och ambivalent. Men valförlusterna är lika smärtsamma för det. För även om det är plåster på såren att Socialdemokraterna med största sannolikhet bildar regering efter nästa
val med Vänsterpartiet och Miljöpartiet, så ska socialdemokratin
med rätt förd politik, som folk kan förstå i sin vardag, kunna stå
på egna ben, med över 50 procent av rösterna.

FS förslag till beslut

Jag föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag
att verka för
att en sysselsättningsgaranti införs för alla som på något sätt
tar del av det svenska samhällssystemet

Avslag

att kommunerna tillsammans med arbetsgivarna eller annan
lämplig part, ska se till att det alltid finns utbildad arbetskraft
som med råge motsvarar det specifika behovet som finns på
orten eller regionen

Avslag

att politiskt motverka rasism och främlingsfientlighet genom att ta tag i grogrunden för dessa motsättningar, vilka är
bostadsbrist, sysslolöshet, inadekvat utbildning, otillräckliga
svenskakunskaper och ett socioekonomiskt utanförskap som
delar upp samhället i ”vi och dom”

Beaktad

att uppdra till det socialdemokratiska arbetarepartiet att så
långt det är rimligt, tillse varje individs möjlighet till utbildning utifrån individens egna förmågor, förutsättningar eller
önskemål

Beaktad

att det i Sverige ges bättre möjligheter att studera när man är
redo för det, det livslånga lärandet står i fokus och flera chanser ges till studier oberoende av ekonomiska förutsättningar

Beaktad

att driva på det socialdemokratiska arbetarepartiet att klart
och tydligt ta avstånd från vinster i välfärden och privatiseringen av densamma.

Avslag
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Motion C26

Avdelning 1 Malmfälten, 2 Norrbotten, 3 Norra Västerbotten, 5 Höga Kusten

Medföljare
En grundläggande rättighet i en rättsstat är den enskildes rätt
att fritt få välja ombud. Tyvärr upphör denna medborgerliga
rättighet innanför dörrarna på våra arbetsplatser. Arbetsgivare
kan kalla in en anställd utan att denne har rätt att bli åtföljd av
vare sig fackligt förtroendevald, arbetskamrat eller någon annan
som den anställde känner förtroende för. Det är bara vid rehabärenden som man har rätt att följas av någon som man känner
förtroende för.
Denna orättfärdiga maktförskjutning har lett till att anställda
suttit ensamma med flera representanter från företaget trots att
man vädjat om att få någon med sig. När det inte finns vittnen
eller åhörare är det mer vanligt med förtäckta eller öppna hot om
avsked, indragna förmåner och rena trakasserier, speciellt från
oseriösa eller på annat sätt mer eller mindre kompetenta arbetsgivare/arbetsledare. Allt för att tysta anställda från att ställa
krav eller kritisera.
Är det inte snart dags att åtgärda detta medeltida tillvägagångssätt på våra arbetsplatser?
Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag att
verka för
att alla IF Metalls medlemmar ska ha rätt till att ha någon
med sig vid enskilda samtal med arbetsgivaren eller av denne
utsedd representant från företaget

Beaktad

att Socialdemokratiska arbetarepartiet verkar för att individens okränkbara rätt till ombud/medföljare lagstadgas till att
gälla även i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare
på våra arbetsplatser.

Avslag

Motion C27

Avdelning 14 Värmland

Arbetsplatsrelaterad forskning
I frågor kring arbetsmiljö, jämställdhet och utveckling på arbetsplatser saknas det i dag samordning av den arbetsplatsrelaterade
forskningen. Efter det att Arbetslivsinstitutet lagts ned har ingen
myndighet tagit över det samlade ansvaret för frågorna.
Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag att
verka för
att det samlade ansvaret för arbetsplatsrelaterad forskning
läggs hos en för ändamålet lämplig myndighet.

394

IF Metalls kongress 2014

Bifall

Dagordningens punkt 19 – Vårt samhälle
FS förslag till beslut

Motion C28

Avdelning 9 Västra Gästrikland

Arbetslivsinstitutets nedläggning
Arbetslivsinstitutet har lagts ned av den borgerliga regeringen
troligen i syfte att spara pengar.
Det verkar inte vara behövligt för svenska arbetare att få en
förbättrad arbetsmiljö att arbeta i och att känna sig trygga och
säkra vid sina maskiner.
Arbetslivsinstitutet forskade fram lösningar och förbättringar
och var ett ovärderligt institut som lade grunden till det moderna
arbetarskyddet. De tekniska lösningar som togs fram av institutet har räddat många människor i sitt yrkesutövande från arbetsskador och stort lidande.
Ett Arbetslivsinstitut och ett fungerande Arbetsmiljöverk ska
vara en självklarhet för alla arbetare i ett rikt land som Sverige.
Utan Arbetslivsinstitutet stannar utvecklingen och det betyder
att många får lida för denna besparing.
Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag att
verka för
att påverka regeringen att inse Arbetslivsinstitutets betydelse
för den svenska arbetsmiljön och sträva efter nolltolerans mot
olyckor i arbetslivet

Bifall

att tillsammans med övriga LO-förbund delta i strävan efter
Arbetslivsinstitutets återkomst som så väl behövs för våra
medlemmar.

Beaktad

Motion C29

Avdelning 46 Blekinge

Arbetslivsinstitutet
Den borgerliga regeringen avvecklade Arbetslivsinstitutet, som
bland annat hade till uppgift att samla in forskning och kunna
ge bidrag till forskning inom arbetsmiljöområdet. De för arbetsmiljön så viktiga arbetsområden som Arbetslivsinstitutet hade
samlat inom sitt verksamhetsområde spreds till olika verk och
myndigheter.
Ska vi i Sverige kunna leva upp till att vi ska ha en bra arbetsmiljö för löntagarna och kunna ge företagare bra förutsättningar att leva upp till detta behövs stödfunktioner.
Vi anser att Arbetslivsinstitutet var en sådan opartisk resurs
som gagnade parterna på svensk arbetsmarknad att kunna leva
upp till en bra och framåtriktad arbetsmiljö.
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Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag att
verka för
att Arbetslivsinstitutet ska återskapas och ekonomiska anslag
tillföras enligt tidigare modell.

FS förslag till beslut

Beaktad

Motion C30

Avdelning 2 Norrbotten, 3 Norra Västerbotten, 4 Södra Västerbotten, 5 Höga
Kusten, 6 Mellersta Norrland

Säkerställ tillsynsverksamheten inom Arbetsmiljöverket
Den borgerliga regeringen har minskat anslagen till Arbetsmiljöverket (AV) med motsvarande 157 miljoner kronor under de senaste åren. Detta har orsakat att många tjänster inom AV har försvunnit och medfört en minskad tillsyn av företag med bristfällig
och dålig arbetsmiljö.
Nu kommer ytterligare besparingskrav från den borgerliga
regeringen där man vill ”effektivisera” verksamheten genom att
fortsätta minska de ekonomiska ramarna samt slå ihop inspektionsavdelningar och distrikt. Förutsättningarna för ett aktivt
myndighetsutövande kommer därför att fortsätta minska i en
allt högre takt. Skyddsombudens möjligheter att påtala brister i
arbetsmiljön och begära inspektioner av Arbetsmiljöverket kommer därmed att försvåras.
En av de viktigaste möjligheterna för skyddsombud är att
skriva en framställan i arbetsmiljöfråga enligt arbetsmiljölagen.
Denna framställan ska sedan skyndsamt behandlas av Arbetsmiljöverket och eventuella myndighetskrav måste sedan åtgärdas av arbetsgivaren. Med de nu planerade försämringarna inom
Arbetsmiljöverket kommer man inte få den tid som krävs och
därigenom undgår många arbetsgivare eventuella krav på åtgärder, vilket i förlängningen kommer att drabba våra medlemmar
på arbetsplatserna. AV får i dag inte den tid som krävs för detta
arbete och därigenom undgår många arbetsgivare eventuella
krav på åtgärder.
Med alla de arbetsmiljöproblem som redan finns på många av
våra arbetsplatser kommer detta beslut att ytterligare försvåra
och försämra för våra arbetskamrater, i värsta fall till priset av
deras liv eller hälsa.
Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag att
verka för
att Arbetsmiljöverket tillförs mer anslag så att de kan bedriva
en aktiv myndighetstillsyn av våra arbetsplatser.
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Motion C31

Avdelning 9 Västra Gästrikland

Stoppa nedbantning av Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverket i Sverige har drabbats av den borgerliga regeringens nedbantning som påverkar oss alla. De senaste sju åren
har Arbetsmiljöverket blivit av med en betydande del av sina
resurser i form av minskad bemanning och indragna anslag. Alla
som arbetar i tillverkningsindustrin med tunga och farliga jobb
kommer att bli mer otrygga i och med att inspektionerna minskar och tillsynen av våra arbetsplatser sker mer sällan.
Sverige, som förut var ledande i arbetsmiljöfrågor, har halkat ned ordentligt och har lägst antal arbetsmiljöinspektörer
per anställd av alla nordiska länder. Regeringen säger att man
ska effektivisera Arbetsmiljöverket, men det är svårt att förstå
hur minskade anslag och minskad personal ska kunna förbättra
situationen.
Vi måste göra det vi kan för våra medlemmar och kräva tillbaka de förlorade resurserna så att arbetsplatserna kan fortsätta med skyddsarbetet. Vi kan aldrig tolerera att en av våra
arbetskamrater dör för att regeringen har minskat resurserna
och kallar det för att effektivisera. Detta svek måste bekämpas
med alla medel.
Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag
att tydliggöra det stora problemet som har drabbat så många
av våra medlemmar i form av arbetsskador och dödsfall

Bifall

att verka för att ställa regeringen till svars för att arbetsplatsolyckorna kontinuerligt ökar i antal trots deras så kallade
effektiviseringar

Beaktad

att tillsammans med övriga LO-förbund verka för att återställa Arbetsmiljöverkets status till den nivå som den en gång
hade, dvs. bäst i hela världen.

Beaktad

Motion C32

Avdelning 27 Östra Skaraborg

Mer resurser till arbetsmiljön
”Sluta svartmåla Sverige och dess välfärd” var Fredrik Reinfeldts
budskap till Socialdemokraterna när han talade till sin partikongress i oktober 2013.
Dagen efter sker det igen, en ny dödsolycka inträffar på en
stor arbetsplats i Sverige. Två män drunknar i tjära som väller ut
ur en cistern. Statsministerns uttalande blir paradoxalt i dubbel
bemärkelse. IF Metall är helt på det klara med att även denna
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olycka hade kunnat undvikas om Arbetsmiljöverket hade gjort
inspektion på arbetsplatsen.
Sedan den borgerliga alliansen tog över makten har man
kraftigt försämrat Arbetsmiljöverkets möjligheter att sköta sina
inspektioner, man har halverat antalet arbetsmiljöinspektörer.

FS förslag till beslut

Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag att
verka för
att antalet arbetsmiljöinspektörer ökar

Bifall

att skyddsombud får utbildning som ger trygghet i att våga
agera när man upptäcker risker på arbetsplatsen

Beaktad

att antalet regionala skyddsombud ökar.

Bifall

Motion C33

Avdelning 22 Sörmland

Satsning på arbetsmiljön
Över 50 personer har omkommit på våra arbetsplatser sedan
2006 och deras liv måste vara mer värda. Den nu sittande regeringen har skurit ned på arbetsmiljöarbetet tillräckligt.
Det är dags att vi sätter press på att återinföra Arbetslivsinstitutet och att man återigen satsar på Arbetsmiljöverket.
I en budget på cirka 30 miljarder tycker vi inte att det duger
med 270 miljoner till arbetsmiljöarbete.
Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag
att sätta tryck på nästa regering i arbetsmiljöfrågor

Bifall

att verka för att våra politiker ska förstå vikten av en god
fysisk och psykisk arbetsmiljö.

Bifall

Motion C34

Avdelning 3 Norra Västerbotten, 4 Södra Västerbotten, 6 Mellersta Norrland

Arbetsmiljö
Arbetsmiljöverkets inspektörer blir färre till antalet, vilket resulterar i att skyddsombuden får sämre stöd i sitt arbetsmiljöarbete.
Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag att
verka för
att återinföra fler inspektörer hos Arbetsmiljöverket så att
skyddsombuden får större och effektivare stöd i sitt arbetsmiljöarbete.
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Motion C35

Avdelning 3 Norra Västerbotten, 4 Södra Västerbotten, 6 Mellersta Norrland

Arbetsmiljön
Arbetsmiljön blev mycket sämre när Arbetsmiljöverket sparade
pengar och besöken av arbetsmiljöinspektörer på arbetsplatserna
i det närmaste upphörde. Arbetsmiljön har ingen prioritet. Problemen skjuts på framtiden och inget händer.
Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag att
verka för
att Arbetsmiljöverkets besök på arbetsplatserna ska återupptas i samma omfattning som tidigare.

Beaktad

Motion C36

Avdelning 2 Norrbotten, 4 Södra Västerbotten, 6 Mellersta Norrland

Arbetarskydd
Antalet olyckor ökar på våra arbetsplatser.
Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag att
verka för
att Arbetsmiljöverket ska få mer resurser och vara mer aktivt
på arbetsplatserna

Bifall

att alla arbetsplatser ska få besök av inspektör minst vart
femte år.

Beaktad

Motion C37

Avdelning 2 Norrbotten, 3 Norra Västerbotten, 4 Södra Västerbotten, 5 Höga
Kusten, 6 Mellersta Norrland

Mer resurser till åklagarmyndigheten
Preskriptionstiden för vållande till kroppsskada är enligt brottsbalken i dag två år. Det innebär att en person inte får åtalas efter
viss tid från det att brottet har begåtts, vilket gör att gärningsmannen inte kan dömas efter denna tid.
Detta har medfört att många allvarliga arbetsmiljöbrott aldrig
kommer till enskild åtalsprövning, eftersom åklagaren inte hinner
utreda och åtalspröva brotten inom den fastställda tiden.
Kvar finns då endast möjligheten att fälla företaget till företagsbot, vilket i sin tur innebär att en eventuell gärningsman går
fri från straff.
För den som blir drabbad av kroppsskada i samband med sitt
arbete är detta ett riktigt slag i ansiktet. Dessutom kan det inte
ha varit lagstiftarens mening att eventuella brott ska preskriberas innan åklagaren har hunnit slutföra sin förundersökning.
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I praktiken är det bara arbetsmiljöbrotten som blir drabbade av
denna korta preskriptionstid.

FS förslag till beslut

Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag att
verka för
att det tillförs mer resurser till åklagarmyndigheten så att de
hinner utreda arbetsmiljöbrott enligt brottsbalken innan de
preskriberas

Bifall

att lagstiftningen ändras för arbetsmiljöbrott enligt brottsbalken så att preskriptionstiden börjar löpa först när åklagaren
har slutfört förundersökningen.

Beaktad

Motion C38

Avdelning 28 Västra Skaraborg, 29 Norra Älvsborg, 30 Bohuslän-Dal, 34 Borås

Entreprenader
Entreprenader på våra fasta arbetsställen är en mycket stor
källa till tillbud och olyckor.
Entreprenörer är inte alltid väl bekanta med säkerhetsregler
eller andra aspekter som bör tas hänsyn till när dessa entreprenörer utför arbeten på våra fasta arbetsställen. De senaste åren
har flera olyckor skett som genererat såväl allvarliga skador som
dödsfall.
Det finns via arbetsmiljölagen och medbestämmandelagen
skrivningar om att det ska förhandlas, riskbedömas och informeras när entreprenörer tas in. Trots detta regelverk sker det
fortfarande många olyckor där entreprenörer och deras underentreprenörer är inblandade.
Hade arbetsmiljölagen och medbestämmandelagen varit tillräckligt tydligt skrivna och hade lagefterlevnaden varit tillräckligt god hade dessa olyckor med stor sannolikhet inte skett.
En tydligare formulerad anmälningsplikt av entreprenörer
och tillkommande underentreprenörer är en direkt nödvändighet. Arbetsmiljölagen måste formuleras så att det ska gå att leda
i bevisning att alla vid tidpunkten för riskbedömningen kända
aspekter har lyfts fram och bemötts på ett betryggande sätt.
Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag att
verka för
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att ett förtydligande görs av lagkraven gällande samverkan
och information vid anlitande av entreprenörer

Bifall

att entreprenörer i lag ges skyldighet att i samverkan anmäla
och göra förnyad riskbedömning vid antagande av underentreprenörer.

Bifall
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Motion C39

Avdelning 1 Malmfälten, 4 Södra Västerbotten, 6 Mellersta Norrland

Ersättningen i trafikmål måste höjas
I samband med trafikolyckor törs inte våra medlemmar driva frågan till tingsrätten, en process som kan kosta flera hundratusen
kronor vid en förlust. Vi har haft, som vi bedömer det, medlemmar som lidit flera miljoner i inkomstförlust på grund av att de
inte haft ekonomi att tvista och riskera en förlust.
Försäkringsbolagen är väl medvetna om detta och kompetensen i Trafikskadenämnden är begränsad när det gäller det medicinska. Detta innebär att de experter som försäkringsbolagen
anlitar väldigt ofta får sin vilja igenom.
År 1988 togs rättshjälpen bort vid skadereglering. Försäkringskassan lovade därefter att ersätta den skadade för ombudskostnaderna. Försäkringsinspektionen (nuvarande Finansinspektionen)
och Domstolsverket fick ett uppföljningsuppdrag. Domstolsverket
vet själva inget om detta och Finansinspektionen har meddelat att
de inte har resurser till en sådan uppföljning.
Vid tvist i domstol efter avslutad reglering fick man fram till
1997 rättshjälp under förutsättning att man inte tjänade för
mycket. År 1997 togs rättshjälpen bort och den ersattes med
rättsskyddet i hemförsäkringen eller fordonsförsäkringen. Rättsskyddet är därmed begränsat beloppsmässigt till nackdel för de
skadade. Den som ger sig in i en tvist riskerar att hamna i en
skuldfälla, vilket försäkringsbolagen högst sannolikt är införstådda med.
Statlig rättshjälp finns kvar för grova våldsbrott men inte för
de personskadade; de som skadas i trafiken, inom vården, genom
brottsliga handlingar, halkolyckor, olyckshändelser, arbetsskador m.m.
Vi föreslår kongressen besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag att
verka för
att det görs en uppföljning av vilket framtida behov av rättshjälp som behövs vid skaderegleringen i trafikmål.

Beaktad
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