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[eu och facket]

Protester mot
nedskärningar i EU
Över hela EU protesterar arbetare och tjänstemän
mot pågående och planerade nedskärningar i
offentlig sektor och försämringar av
arbetsvillkoren.
I Bryssel som demonstrerade över hundratusen
deltagare från 50 fackföreningar i 30 länder enligt
Europafacket, ETUC, i slutet av september. I
Spanien genomförde centralorganisationerna
UGT och CCOO en generalstrejk mot
försämringar av anställningsvillkoren. I Frankrike
strejkade tre miljoner arbetare och tjänstemän
mot höjd pensionsålder. Stora protester hölls
också i bland annat Grekland, Italien, Irland,
Portugal, Tyskland, Polen och Lettland.
– Det var inte vi som orsakade krisen men det
är vi som får betala räkningen, sade Europafackets
generalsekretare John Monks.
Samma dag som demonstranterna tågade
genom Bryssel lade EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso och EU:s ekonomikommissionär Olli Rehn fram sina planer på
hårdare tyglar för länder som bryter mot EU:s
budgetreglerna och har stora underskott i ekonomin.
I förslaget sätts fokus på euroländernas statsskuld, som enligt EU:s krav inte får överstiga 60
procent av BNP. Om ett land går över gränsen
och inte minskar skulden med en tjugondel per år
måste det deponera 0,2 procent av BNP. Om det

därefter inte följer de anvisningar EU utfärdar
förvandlas beloppet till böter. Samma procedur
gäller om landet bryter mot kravet på ett budgetunderskott på högst tre procent av BNP.
Egentligen finns redan regler som ger EU
möjlighet att straffa länder som bryter mot den så
kallade stabilitetspakten. Men hittills har aldrig
några böter utdömts, trots att nästan alla EUländer bryter mot de finanspolitiska konvergenskraven. Nu hoppas EU-kommissionen att straff
ska kunna utfärdas med större automatik, bland
annat genom att man inför så kallat omvänt
röstningsförfarande. Det innebär att det krävs en
kvalificerad majoritet som avfärdar böter.
Ytterligare straff det ryktas om i Bryssel är att
länder som ständigt bryter mot budgetreglerna får
indragna EU-bidrag till jordbruket och förlorad
rösträtt i EU:s ministerråd.
Men allt tyder på att protesterarna mot den av
EU dikterade svångremspolitiken kommer att
fortsätta.
I Storbritannien har TUC, brittiska LO,
deklarerat att det ska bli flera strejker i oktober i
protest mot de stora nedskärningar i offentlig
sektor som planeras.
I Frankrike är fackföreningarna fortfarande
kritiska till planerna om att höja pensionsåldern
från 65 till 67 år. Flera strejkdagar är varslade till
under oktober.
– Det här är inte över än, säger Bernard
Thibault, ordförande för CGT, Frankrikes största
centralorganisation.
Gösta Torstensson

Bli med i Folkrörelsen Nej
till EU:s Fackliga Nätverk
Lavaldomen och EU:s utstationeringsdirektiv
visar att EU är ett allvarligt hot mot den svenska
arbetsmarknadsmodellen med konflikträtt och
kollektivavtal, eller med andra ord ett grundskott
mot de landvinningar som svensk fackföreningsrörelse gjort de senaste hundra åren.
Lissabonfördraget, den nya EU-grundlagen,
innebär inget skydd för de fackliga rättigheterna
såsom det hävdas från LO-ledningen och andra
EU-entusiaster. Tvärtom så innebär Lissabonfördraget i praktiken att Lavaldomen och andra
antifackliga EU-domar grundlagsfästs, dvs. de
blir cementerade och opåverkbara för politiska
beslutsfattare.
Och, som vanligt i EU-sammanhang, det
kommer mera. Riksdagen har införlivat EU:s
tjänstedirektiv i svensk lagstiftning, vilket medför
att låglönekonkurrensen kommer att breda ut sig
än mer. Regeringen har tillsatt en utredning med
uppdrag att föreslå hur EU:s bemanningdirektiv
ska implementeras i svensk lagstiftning. EUkommissionen planerar ett säsongsarbetardirektiv
som enligt LO:s Wanja Lundby-Wedin öppnar
för ”en total avreglering av arbetsmarknaden”.
För att bjuda motstånd mot denna förödande
utveckling har Folkrörelsen Nej till EU initierat
ett tvärfackligt nätverk, Folkrörelsen Nej till EU:s
Fackliga Nätverk. Det är öppet för dig som är
fackligt aktiv [eller bara medlem] och EU-kritisk.
Det kostar ingenting och du behöver inte vara
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medlem i Folkrörelsen Nej till EU [men det är
inget hinder].
Nätverkets syfte är utbyte av information,
kunskapsuppbyggnad samt att anordna och
samordna olika aktiviteter. Nätverket har startat
som en mejlgrupp för informationsspridning och
med att producera ett digitalt nyhetsbrev. Vi
kommer också efterhand att anordna seminarier,
hearingar, studiecirklar etc, i egen regi eller i
samarbete med andra organisationer. Nätverket
har också kontakt och samarbete med andra
fackligt inriktade EU-kritiska organisationer,
såsom Fagbevaegelsen Mod Unionen i Danmark,
Trade Unionists Against the EU Constitution i
England, PAME i Grekland och Nei til EU:s
Faglig utvalg i Norge.
Nätverket administreras av Gösta Torstensson,
Folkrörelsen Nej till EU [och passiv medlem i
Kommunal]. Du som vill bli med i nätverket
mejlar gosta.torstensson@nejtilleu.se.
Eva Anderzon, Kommunalarbetareförbundet
Jan-Erik Gustafsson, Fackförbundet ST
Jannika Fahlander, Handelsanställdas Förbund
Jannis Konstantis, Fackförbundet Seko
Kent Wahlberg, Livsmedelsarbetareförbundet
Maria Pohn, Vårdförbundet
Mats Norrstad, Lärarförbundet
Pie Blume, Fackförbundet Unionen
Minna Pyykölä, Journalistförbundet
Patrik Ljunggren, Transportarbetareförbundet
Peter Lilja, Industrifacket Metall
Rolf Axelsson, Hamnarbetarförbundet
Magnus Renman, Fackförbundet GS
Lars Lundberg, Byggnadsrabetareförbundet

Lex Laval har öppnat för
låglönekonkurrens
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Den 15 april trädde Lex Laval i kraft. Enligt de
nya reglerna ska fackförbund som vill kräva ett
kollektivavtal med ett utländskt företag först ha
skickat in ett utstationeringsavtal – strippat avtal
– till Arbetsmiljöverket. Men än har inte verket
fått in några avtal.
Till skillnad från vanliga kollektivavtal ska de
avtal som gäller för utstationeringsföretag bara
innehålla minimilön och andra minimivillkor och
har det utländska företaget redan kollektivavtal
eller enskilda anställningsavtal som motsvarar
miniminivåerna får inte fackförbunden tillgripa
stridsåtgärder för att tvinga utstationeringsföretaget att skriva under ett svenskt avtal.
Byggnads anser sig ha läget under kontroll.
Sedan förbundet 2004 försatte det utstationerande lettiska företaget Laval ün Partneri vid
skolbygget i Vaxholm i blockad för att få till stånd
ett kollektivavtal har så drastiska åtgärder inte
behövts. Företagen har skrivit på ändå, menar
Byggnads ordförande Hans Tilly.
Full så enkelt är det inte i praktiken. Byggnadsarbetare utan kollektivavtal jobbade med
ombyggnaden av fackförbunden Byggnads och
Kommunals förbundsexpeditioner i Stockholm,
skriver tidningen Byggnadsarbetaren. Först efter
två månader upptäckte facket att det litauiska
företaget Baltic Ceiling saknade kollektivavtal.
Som de flesta byggprojekt är företagsstrukturen vid ombyggnaden av fackförbundsexpeditionerna komplicerad och oöverskådlig. Minst
25 underentreprenörer har anlitats och vilka själva
har anlitat ett okänt antal underentreprenörer.
Polstjärnan, som ägs av Kommunal och
Byggnads, har anlitat Hifab, som anlitat BTH
Bygg, som i sin tur anlitat innertaksfirman TJ
Byggakustik. Innertaksfirman anlitade därefter
litauiska Baltic Ceiling, som inte hade kollektivavtal och inte heller fanns på den godkända listan
över underentreprenörer.
Trots att det gått ett halvår sedan Lex Laval
började gälla har inte fackförbunden utformat
några strippade avtal. Strippade avtal är en sorts
avskalade kollektivavtal som är anpassade till
EU:s så kallade utstationeringsdirektiv. De
strippade avtalen anger den lägsta lönen och de
minimivillkor som utländska arbetare har rätt till
då de jobbar i Sverige.

Om ett fackförbund presenterarett sådant avtal
för ett utländskt företag kan det senare ta till
stridsåtgärder om arbetsgivaren vägrar skriva på
och med inte finns kollektivavtal eller anställningsavtal som inte motsvarar de svenska
minimivillkor.
Innan några stridsåtgärder genomförs måste
dock facket ha lämnat in ett strippat avtal till
Arbetsmiljöverket. Att det tagit sådan tid för
facken beror på att det kan krävas ett juridiskt
finsnickeri.
– Kollektivavtalen har vuxit fram under 110 år
och är i någon mån organiska. Att göra ett destillat av de viktigaste bestämmelserna och samtidigt
förhålla sig till EU-rättsliga krav som är mer än
lovligt diffusa är inte helt lätt, säger Claes-Mikael
Jonsson, LO:s chefsjurist, till LO-tidningen [8
oktober 2010].
Trots att LO ännu inte är färdiga med sina
riktlinjer ligger man långt före TCO och Saco
med att ta fram utstationeringsavtal.
I Saco-förbundens kollektivavtal finns i regel
ingen lägstalön angiven. Det innebär att facket
inte kan använda sådana avtal för att gå ut i
lönestrejker. Därför ser Saco endast ett begränsat
värde av strippade kollektivavtal.
Även inom TCO ses nyttan med avtalen som
begränsad. Unionen är det TCO-förbund som är
mest berört av frågan.
– Jag tror att vi kommer att ta fram ett sådant
avtal, men jag är inte säker. Den 15 december är
arbetsgruppen hos oss klara med sin utvärdering,
säger TCO:s chefsjurist Martin Wästfelt.
Gösta Torstensson
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driver också upp kostnader på andra sätt. Länder
där vården styrs av marknaden och i hög grad
finansieras genom avgifter och försäkring har
högre vårdkostnader utan att det ger några
hälsovinster.
Privat vård är inte genomsnittligt av bättre
kvalitet än offentlig. En genomgång som Göran
Dahlgren har gjort för Gemensam Välfärds
räkning visar att de jämförelser som gjorts snarast
pekar mot att den offentliga vården är bättre. Den
privata vården satsar mindre på utvecklingsarbete
och forskning och man är mindre benägen att
dela med sig av sina kunskaper. Förebyggande
arbete ses som en onödig och svårsåld ”produkt”.
Målsättningen för ett vårdbolag är inte i första
hand att förbättra människors hälsa utan att ge så
stor vinst som möjligt till ägarna.
En privatisering av vården innebär att offentlighetsprincipen och meddelarfriheten försvinner.
Den som avslöjar missförhållanden riskerar att
betraktas som illojal mot företaget.

Vårdvinster ett hot mot
välfärden
Hälsoskillnaderna är stora mellan hög- och
låginkomsttagare och hade varit ännu större om
inte den offentliga, gemensamt finansierade
sjukvården, hade varit en av hörnstenarna i den
svenska välfärden.
I jämförelse med många andra länder, där
sjukvården är privatiserad och där marknaden
styr, har Sverige en mycket kostnadseffektiv
sjukvård med hög medicinsk kvalitet. Vi får
mycket hälsa för pengarna.
Samtidigt finns det brister i den svenska
sjukvården som måste åtgärdas. Omvårdnaden
och vården av långvarigt sjuka, vilket innefattar
många psykiskt sjuka, måste förbättras. Personaltätheten måste öka. Den förebyggande verksamheten behöver byggas ut. Sjukvården kommer att
behöva mer resurser i framtiden och majoriteten
av svenska folket är beredda att betala mer skatt
för en bra vård.
Vad sjukvården däremot inte tål är en omfattande privatisering. Straka krafter vill driva igenom en omfattande privatisering av svensk sjukvård. Stockholms läns landsting har gått i spetsen
för denna utveckling. Där är 60 procent av
primärvården och även andra delar av vården i
privata händer.
Privatisering av vården handlar inte om några
enstaka privatläkare eller personalkooperativ. Det
handlar om att stora vårdkoncerner tar över stora
delar av vården och för över hundratals miljoner
av skattepengar till riskkapitalbolag. Privat vård
Bild: ROBERT NYBERG
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ALLIANSREGERINGEN HAR DRIVIT IGENOM EN lag om ”Valfrihet i vården”. Vad det handlar om är i själva
verket full etableringsfrihet för privata vårdgivare
att starta verksamheter oavsett om det finns
behov av dem eller inte. Det mest avancerade
exemplet är ”Vårdval Stockholm”. Det har inneburit att resurser tagits från områden med hög
sjukdomsbörda till områden med en mer socialt
väletablerad befolkning och lägre sjuklighet.
Detta är än mer upprörande med tanke på att
resursfördelningen också tidigare missgynnat
områden med högre sjukdomsbörda.
Hälsoklyftorna i Stockholms län är stora och
andelen med omfattande hälsoproblem är omkring tre gånger så hög i Rinkeby och Botkyrka
som Östermalm och Danderyd.
”Vårdval Stockholm” är ensidigt läkarfixerat.
Korta läkarbesök är extremt lönsamma och
tenderar att slå ut annan verksamhet. Psykosocialt
arbete, hemsjukvård och uppsökande verksamhet
av distriktssköterskor – verksamheter som ofta
vänder sig till de svårast sjuka – får stryka på
foten.
Friheten för privata vårdgivare att etablera sig
där det är mest lönsamt står i direkt strid med
målet om jämlik hälsa. Landstingen måste ha
möjlighet att styra vården så att de mest vårbehövande prioriteras. Den uppgiften kan inte
övertas av marknaden.
Gemensam Välfärd Stockholm
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Privatiseringar leder till ett
brutalt klassamhälle
Drygt en miljon människor jobbar inom vård,
skola och omsorg. Mer än hälften är kommunanställda. Fyra av fem är kvinnor. 160.000 jobbar i
privata företag. Det är nästan en fördubbling
jämfört med år 2000.
På högeralliansens valaffischer utmålades
privata vårdföretagare som leende sjuksköterskor.
”Fler företagare i foppatofflor”, stod det på
Centerpartiets affischer inför höstens val.
Två leende personer i vårdkläder får illustrera
texten ”Nya idéer ger mer vård för skattepengarna. Det behövs fler vårdföretag. Som ger
nya jobb.”
Men högeralliansens privatisering av Vårdsverige har blivit den rakt motsatta. Inget av de
stora vårdföretagen ägs i dag av människor i
vårdkläder. De har i stället tagits över av multinationella riskkapitalbolag.
Fyra av fem av de största privata företagen
inom vård och omsorg ägs av riskkapitalbolag:
Carema, Attendo Care, Capio och Aleris.
Det är lönsamt att driva privata företag i vård,
skola och omsorg. Lönsamheten ligger klart över

genomsnittet för privata företag i alla branscher.
83 miljarder kronor av skattebetalarnas pengar
gick till privata företag inom vård, skola och
omsorg 2008. Det visar nya siffror från Statistiska
centralbyrån [SCB].
Avkastningen på det totala kapitalet var 13
procent jämfört med nio procent i hela näringslivet, med undantag för banker och finansinstitut.
Lönsamheten var ännu högre 2007. Då var
avkastningen på det totala kapitalet 17 procent
bland företag inom vård, skola och omsorg - mot
tio procent i hela näringslivet.
SCB mäter avkastningen genom att dela
vinsten efter finansiella intäkter med tillgångarna,
men det är inte säkert hela sanningen står i årsredovisningen.
– Riskkapitalbolagen kan gå med mer vinst än
vad som syns i årsredovisning. Det kan vara en
förklaring till att avkastningen minskar, säger
Marta Szebehely, professor i socialt arbete vid
Stockholms universitet, till LO-tidningen.
Privatiseringarna av vård, skola och omsorg
förskingrar skattebetalarnas pengar, slår sönder
den svenska välfärdsmodellen och banar väg för
ett brutalt och inhumant klassamhälle av EUmodell.
Eva-Britt Svensson
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Nästan allt ska
konkurrensutsättas
Den 23-24 september anordnade Akademin för
Europeisk Lag [www.era.int] och Universitetet i
Trier en konferens i Bryssel om begreppet ”tjänster av allmänt ekonomiskt intresse” (SGEI).
Konferensen hade en inriktning på hur vatten och
avloppsförsörjning [VA] påverkas av begreppet,
men alla offentliga tjänster berörs. SGEI är
numera inskrivit som artikel 14 i Lissabonfördraget.
Jag hade inbjudits till konferensen för att ge en
nationell översikt hur vi i Sverige tillämpar SGEI.
På konferensen uppträdde rättsliga specialister
inom området liksom jurister från EU-domstolen
och EU-kommissionen. Enligt Henry Abbot ,
rättslig sekreterare vid EU-domstolen i Luxemburg, så har EU-domstolen fått en ny legal kompetens. En italiensk jurist framhöll att tjänster av
allmänt ekonomisk intresse med avsikt inte har
definierats i Lissabonfördraget, vilket sades kunna
öppna upp för en ”ny dimension” över vad som
kan betecknas som offentliga tjänster inom EU. I
EU:s stadga om grundläggande rättigheter betraktas till och med tillgången till SGEI som en
mänsklig rättighet som ska ”främja social och
territoriell sammanhållning inom unionen”.
ALLT DETTA BETYDER ATT DET ÄR EU-DOMSTOLEN i Luxem-

burg som i sin rättstillämpning i mål som hänförs
till domstolen sista hand avgör vad som i medlemsstaterna är offentliga tjänster. Framväxten av
SGEI har gått via en omdöpning av offentliga
tjänster till EU-begreppet tjänster av allmänt
intresse [SGI]. I samverkan med EU:s grundlagsfästa nyliberala ekonomiska politik har SGI med
Lissabonfördraget urholkats till två kategorier:
icke-ekonomiska tjänster av allmänt ekonomiskt
intresse NE[SGI] och tjänster av allmänt ekonomiskt intresse [SGEI]. Problemet, vilket framgick
på konferensen är att det knappast längre finns
några NE[SGI]. De enda exempel som nämndes
av lagkunniga jurister var polisen och rättssystemet, som knappast kan privatiseras.
I praktiken skall alla offentliga tjänster från
skola, vård och omsorg till infrastrukturtjänster
som VA, järnväg, tele, el, gas, kommunikation,
post etc. upphandlas och tjänsterna privatiseras
enligt EU:s upphandlingsdirektiv, som överförts
till svensk lagstiftning. För att ta ett enda exempel
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så har EU-domstolen i det så kallade Wattmålet
2006 dömt att inga nationella regler får begränsa
patienters fria rörlighet att söka sjukvårdstjänster
i andra medlemsländer. Precis som i Lavalmålet
hänvisar domstolen till att inget får inskränka
friheten att tillhandahålla tjänster och den fria
etableringsrätten inom EU. Med hänvisning till
EU:s domstol är kommissions position att vilken
välfärdsservice som helst som innebär en betalning skall betraktas som en ”ekonomisk” aktivitet.
Det är fullt i enlighet med vad kommissionen i
ett meddelande 2006 om sociala tjänster av allmänt intresse skriver: ”Det följer därav att nästa
alla tjänster som erbjuds inom det sociala området
kan betraktas som en ’ekonomisk aktivitet’ i
betydelsen av artiklarna 43 och 49 i gällande
fördrag” [Comm SSGI 2006, s. 7].
frågade jag
juristerna vid Svenskt vatten, Stockholms Vatten,
LO och TCO samt två tjänstemän på Näringsdepartementet om det fanns någon uttalat svenskt
ställningstagande till begreppet SGEI och hur
detta i så fall tillämpats på VA-sektorn och andra
offentliga tjänster. Den allmänna slutsatsen av
dessa kontakter blev att dessa jurister hade själva
en oklar uppfattning [liksom juristerna på konferensen] vad SGEI var för något. Ingen av dem
kunde hänvisa till ett uttryckligt svensk
regeringsställningstagande.
VA-juristerna kunde berätta att i den paraplyorganisation för VA-verk i Europa de deltar i
[EUREAU] har man inte lyckats komma fram
till en gemensam ståndpunkt. EU-länder i södra
Europa vill privatisera VA-servicen som SGEI,
men länder i norra Europa motsätter sig fortfarande detta. Antagligen är det motståndet mot
privatisering från ett antal starka europeiska
frivilligorganisationer, och radikala fackliga
organisationer som till exempel Internationalen
för stats- och kommunalanställda [PSI] som gjort
att EU-kommissionen hittills inte lyckats få
medlemsregeringarna att genomföra en allmän
privatisering av drift och underhåll av VA-tjänster, vilket önskas av de franska världsledande
infrastrukturbolagen Veolia och Suez.
Inom svensk fackföreningsrörelse är det i
praktiken bara juristerna på LO och TCO-nivå
som har någon om än grumlig uppfattning om
vad SGEI innebär. På förbundsnivå förs vad jag
vet ingen som helst diskussion. I mitt eget fackförbund Förbundet ST har inte förts någon
INFÖR MIN EGEN ÖVERSIKT INFÖR KONFERENSEN

NÄR JAG PÅ KONFERENSEN BERÄTTADE ATT VI i stor ut-

sträckning lämnat över skola, vård och omsorg till
privata företag som ägs av riskkapitalbolag, och
således betraktar dessa offentliga tjänster som
SGEI:s, väckte detta en del förvåning. Det var
veckan efter valet och många undrade vad som
hänt med det tidigare så omtalade svenska välfärdssamhället. Jag tvingades berätta att Sverige
nu är EU-ledande i att konkurrensutsätta och
privatisera. Fakta är att de svenska regeringarna
under 2000-talet som en del av EU:s så
kalladeLissabonprocess varit pådrivande inom
EU att avreglera offentlig sektor, och till och med
irriterats över att andra EU-länder avreglerat i
alltför låg takt.
Det är kanske då inte så konstigt att svenska
regeringar under 2000-talet aldrig tagit ställning
till SGEI. Vi fick inte folkomrösta om Lissabonfördraget och det är bäst att var tyst om EUdirigerad konkurrensutsättning och upphandling
för att kunna smyga på folket förändringar utan
demokratisk debatt. Inför valrörelsen hänvisade
Mona Sahlin till boken Jämlikhetsanden, och
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diskussion och om frågan om privatisering relaterat till EU kommer på tal så hänvisas just till
juristerna på central facklig nivå. Den nyvalda
ordföranden för Kommunal Annelie Nordströms
uttalande om konkurrensutsättningar och
privatiseringar i Svenska Dagbladet 10 juni
belyser väl den allmänna inställningen hos det
svenska fackföreningsetablissemanget:
– Det som är viktigast är kvaliteten på tjänsterna och villkoren för de anställda. Om tjänsterna utförs av offentliga eller privata utförare har
ingen betydelse för mig.
När allt i princip kan upphandlas och
konkurrensutsättas enligt EU-rätten återstår det
endast för de svenska tjänstemännen på Näringsdepartement att ägna sig åt att städa upp av vad
marknaden inte vill ta sig an som en ekonomisk
tjänst, och således definiera som en NE(SIG).
De två exempel de hanterat när jag träffade dem
var Svensk Kassaservice och olönsamma mindre
flygplatser. Svensk Kassaservice blev över när
svenska posten brutalt avreglerades i enlighet med
EU:s postdirektiv. Det hindrade dock inte EUkommissionen påpeka att Svenska Kassaservice
inte på något sätt genom otillbörligt statsstöd fick
störa marknaden för postservice. Senare har
Svensk Kassaservice tagits över av Nordea med en
allmänt försämrad tillgänglig service som följd.

uttrycket ”att hela socialdemokraternas ideologi
bygger på denna bok” och ”den svenska välfärdsmodellen måste upprätthållas”, men hela denna
argumentation för nödvändigheten av bland
annat offentliga tjänster kom av sig, och socialdemokraterna gjorde sitt sämsta val sedan 1914.
Kanske ännu mera märkligt är att ledningarna
för den etablerade fackföreningsrörelsen med
något undantag så till den grad har svalt den EUbaserade konkurrens- och upphandlingspolitiken.
Ett av syftena med konkurrensutsättning och
upphandlingar är att sänka löner och försämra
anställningsförhållandena till exempel genom att
flytta över allt mer av arbetskraften till inhemska
och utländska bemanningsförtag. Fackföreningsrörelsens ledningar står nu efter valet i september
inför ett vägskäl. Ska man fortsätta och sprida
illusioner om en europeisk social modell som
aldrig har funnits eller ska man lyssna till det
engelska järnvägsarbetarfacket RMT:s ordförande
Alex Gordon när han i ABF-huset i Stockholm i
somras varnade för kombinationen EU, nyliberal
politik och avreglerade arbetsmarknader i ljuset av
EU-domstolens utslag i Lavalmålet med flera fall.
– Vi måste kräva av våra politiker att de ändrar
lagstiftningen för att skydda kollektivavtal och
löntagarnas rättigheter. Om de säger nej med
hänvisning till EU, då måste vi ta konsekvenserna
och lämna den europeiska unionen, sade Alex
Gordon.
Jan-Erik Gustafsson
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Ett fåtal tågjättar
dominerar marknaden
Den brittiska avregleringen av tågtrafiken är ett
enda stort misslyckande. Ändå driver EU igenom
samma politik över hela Europa. Drivkraften i
processen är det europeiska storkapitalet.
– Trots alla negativa konsekvenser hålls den
brittiska modellen fram som en förebild av EU,
säger Alex Gordon, är ordförande för det brittiska
järnvägsarbetarfacket RMT. Men det blir ett fåtal
storföretag som dominerar marknaden. Istället för
att den brittiska staten äger våra järnvägar håller
de nu på att tas över av den tyska statens bolag
Deutsche Bahn.
Deutsche Bahn tog över brittiska Arriva i
april. Det var en affär värd 15 miljarder kronor
som tillförde Deutsche Bahn tåg- och busstrafik i
flera länder.
Deutsche Bahn bildades 1994 när de tidigare
väst- och östtyska järnvägsbolagen slogs ihop.
Företaget kör omkring 2 miljarder tågpassagerare
varje år och har omkring 240.000 anställda.
Lördagen den 16 oktober blev lite av en högtidsdag för Deutsche Bahn. Efter många års

Bemanningsföretag dumpade löner
I slutet av augusti tog politikerna i trafik- och
renhållningsnämnden i Stockholms stad beslut
att avbryta ett avtal värt 260 miljoner kronor
med sopföretaget Resta. Mängder av klagomål
på sophämtningen, oklara fakturor från Resta
och oklara besked om vilka som jobbar åt
företaget var några orsaker.
Resta vann upphandlingen med ett anbud
som låg nästan 30 procent under
konkurrenternas. Två stora i branschen,
Ragnsells och Sita, lämnade inte ens anbud.
Ragnsells överklagade upphandlingen ända till
kammarrätten utan framgång.
Upphandlingen följdes av en lönestrid. Det
slutade med att Resta fick krypa till korset och
låta sopgubbarna behålla sina poänglöner, ett
ackord som ger mellan 28.000 och 38.000
kronor i månaden.
I stället pressade Resta lönerna genom att
anställa och hyra in personal från bemanningsföretaget GGX, som rekryterar personal i
Armenien, Georgien, Lettland och Litauen.
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diskussioner fick Tysklands SJ till sist köra ett av
sina snabbtåg i tunneln under Engelska kanalen.
Det handlar visserligen bara om ett test. Men
för Deutsche Bahn är det ett synnerligen viktigt
test.
För om allt går vägen kan det bli det första
steget mot att bolaget får börja köra snabbtåg
mellan Köln och London, lagom i tid inför OS i
London 2012. Kanske kan det också bli en linje
mellan Europas två stora finanscentrum, Frankfurt och London.
För Deutsche Bahn är det förstås en lockande
möjlighet, men företagets konkurrenter, först och
främst franska statsägda SNCF, är långt ifrån lika
nöjda. Idag är det bara Eurostartågen som får
köra genom tunneln och de kontrolleras av
järnvägsbolagen i Frankrike, Belgien och Storbritannien.
DET HÄR ÄR NU BARA ETT EXEMPEL PÅ HUR de stora europeiska järnvägsbolagen börjar konkurrera allt mer
med varandra i takt med att tågtrafiken
avregleras. Inom godstrafiken har det redan lett
till stora förändringar och Deutsche Bahn har via
det inköpta dotterbolaget Cargo Rail bland annat
tagit hand om en tiondel av den franska marknaden för godstransporter på tåg.
Det är en position som Deutsche Bahn bland
annat kan utnyttja för att ordna transporter
mellan de stora tyska verkstadsföretagen och
deras underleverantörer i Spanien och Portugal.
Transporter som går rakt igenom Frankrike utan
att SNCF tjänar en enda liten eurocent på dem.
För SNCF har det svidit rejält. Företagets
verksamhet är hårt reglerad genom avtal med
starka fackföreningar och bolaget har haft stora
problem med förluster i den franska tågfrakttrafiken medan Deutsche Bahn fått den lönsam.
Men nu riktas blickarna framför allt mot
persontransporterna där SNCF hoppas kunna ge
igen med råge. SNCF vill bland annat bygga
vidare på sitt omfattande nät med höghastighetståg, TGV, som i Frankrike varit framgångsrikt
med att locka folk från flyget.
Öppningen uppstår genom att EU har bestämt
sig för att från i år avreglera den internationella
persontrafiken. Därmed öppnas också dörren för
en ökad konkurrens över landsgränserna. Förhoppningen är sedan att de enskilda länderna ska
följa efter och fullt ut öppna de inhemska marknaderna för konkurrens även när det gäller
personresor.

Sverige är tidigt ute och här öppnas marknaden för persontrafik på järnväg helt från 1 oktober. Det innebär att SJ kan få konkurrens på de
mest populära sträckorna även på vardagarna. En
risk är att de privata bolagen enbart lägger anbud
på de mest lönsamma linjerna medan SJ och de
regionala operatörerna får ta hand om resten.
– Konsekvensen kan bli att SJ drar in tåg på
mindre lönsamma linjer som de inte är tvungna
att köra. Då blir det inte mycket trafik kvar, säger
Bo-Lennart Nelldal, professor i tågtrafikplanering på KTH.
Deutsche Bahn har bland annat uttryckt
intresse för att expandera i Sverige, precis som
flera andra företag som redan driver lokal och
regional tågtrafik. I Skåne är det till exempel
Deutsche Bahn som via Arriva driver Pågatågen.
Fast det största intresset riktas självklart mot de
folkrika länderna på kontinenten. Och här kolliderar två av Europas tågjättar med varandra.
Frankrikes president Nicolas Sarkozy har gjort
klart att SNCF ska ta en ledande roll inom
persontrafiken i Europa. SNCF hade under förra
året en försäljning på 24,9 miljarder euro [230
miljarder kronor]. Företaget har omkring 180.000
anställda.
Och som en direkt följd av det har SNCF sagt
att man vill köra sina tåg långt in i Tyskland för
att på det viset knyta ihop en rad tyska städer.
Därmed utmanas också Deutsche Bahn på några
av sina mest lönsamma linjer.
TYSKARNA ÄR ALLT ANNAT ÄN FÖRTJUSTA OCH klagar över

att SNCF med starkt statligt stöd ger sig in och
konkurrerar på den förhållandevis öppna tyska
marknaden medan de själva utestängs från Frankrike.
Konflikten ledde bland annat nyligen till att de
franska och tyska transportministrarna tvingades
till ett krismöte för att försöka reda ut den infekterade frågan.
Oviljan är ömsesidig. Deutsche Bahn har talat
om planer på att köra sina tåg från Frankfurt till
Lyon och Marseille. Det är ett förslag som inte på
något sätt har uppskattats av SNCF.
Den avreglering som är på gång av tågtrafiken
inom EU väntas i förlängningen leda till en
konsolidering på marknaden. Många av de små
aktörerna slås ut eller köps upp och de stora
kontinentaleuropeiska tågjättarna växer än mer
samtidigt som rivaliteten mellan dem skärps.
Gösta Torstensson

SJ konkurrerar i Danmark
Svenska tågbolaget SJ ska börja konkurrera i
Danmark med en ny linje från Odense via
Köpenhamn till Stockholm.
Även tyska Deutsche Bahn via dotterbolaget Arriva satsar i Danmark. Den 1 oktober
trädde EU:s tredje järnvägsdirektiv i kraft
vilket innebär att den internationella tågtrafiken avregleras.
SJ:s satsning är en del i en ny strategi att
expandera i Europa. På sikt satsar SJ på att
köra tåg till bland annat Bryssel. Sedan tidigare har danska DSB gjort stora intåg i den
svenska tågtrafiken.

Privatiseringarna breder ut sig
Den så kallade valfrihetens framfart är påtaglig ute i landet. I april i år hade 64 kommuner
infört vårdvalssystem, framför allt inom äldreomsorgen. Därutöver har 72 kommuner fattat
beslut om att införa lagen om valfrihet, LOV.
Det visar en rapport från Svenskt Näringsliv. I
maj i år var 377 privata utförare verksamma.
Rapportens slutsats är att ”valfrihetsreformen”
gör det enklare för företag att växa. Av de som
startade år 2007 är 24 verksamma i mer än en
kommun.

Olaglig kommunal försäljning
Flera utförsäljningar av kommunala verksamheter i Stockholm har varit olagliga. Det
fastslog Regeringsrätten nyligen sedan
miljöpartisten Jonas Eklund anmält Stockholms stad för att ha sålt ut stadsdelen Vantörs kommunala hemtjänst till ett pris av
endast 69.500 kronor.
Enligt Dagens Nyheter, som granskat flera
liknande ärenden, skulle marknadspriset på
Vantörs hemtjänst varit minst 25 miljoner
kronor och köparna, två tidigare chefer, gjorde
de första nio månaderna en vinst på fyra
miljoner kronor.
Jonas Eklund övervägen nu att polisanmäla
Stockholms stad. Det handlar totalt sett om
hundratals miljoner kronor som försvunnit
från Stockholms skattebetalare, säger han till
Dagens Nyheter. Tidigare har det visat sig att
utförsäljningen av Tibble gymnasium i
moderatstyrda Täby kommun varit olaglig.
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Fri rörlighet för
bemanningsföretagen
För att bana väg för ökad rörlighet för
bemanningsföretagen över nationsgränserna,
lyckades EU, efter långvarigt motstånd från
Storbritannien, enas om ett bemanningsdirektiv
förra hösten. 2011 ska det vara genomfört i alla
medlemsländer.
Regeringen har därför tillsatt en utredning
som ska föreslå åtgärder för att genomföra
bemanningsföretagsdirektivet i Sverige. Uppdraget har gått till Birgitta Nyström, professor i
civilrätt vid Lunds Universitet.
– EU:s bemanningsdirektiv ger inga enkla och
klara instruktioner om regelförändringar i
Sverige. Innan direktivet kan bli verklighet måste
flera komplicerade juridiska frågor lösas, säger
Birgitta Nyström. Hon säger att det handlar om
att hitta en lösning som fungerar i det svenska
systemet, där kollektivavtal har en stor betydelse.
Direktivet bygger på samma princip som LOavtalet för bemanningsföretag och den är att
inhyrd arbetskraft ska ha samma villkor som de
anställda på den inhyrande arbetsplatsen. Det
gäller i princip även löner. Och det gäller från
första dagen.
Men undantag är möjliga och juridiken snårig.
Det är bland annat tillåtet att komma runt likabehandlingen via kollektivavtal. Syftet med
direktivet är att undanröja ”omotiverade hinder”
för den fria rörligheten för bemanningsföretag
över nationsgränserna inom. Kollektivtal kan vara
ett sådant hinder.
BLAND DE FRÅGOR UTREDNINGEN SKA TA ställning till

finns bland annat om direktivet ska
implementeras i lag eller avtal, vilka begränsningar av inhyrning som är tillåtna och hur
bemanningsdirektivet ska fungera ihop med
andra regler och då handlar det i första hand om
utstationeringslagen, som i hamnar i motsättning
till bemanningsdirektivet, eftersom
utstationeringsreglerna inte föreskriver lika lön
för utstationerad arbetskraft.
I den avtalsrörelsen ville LO-förbunden ha
någon form av reglering av inhyrning för att värna
anställningsskyddet. Inhyrda ska inte få ersätta
uppsagda med återanställningsrätt, anser facken.
Utredaren Birgitta Nyström vill inte ta ställning till om bemanningsdirektivet accepterar en
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sådan begränsning av inhyrning av arbetskraft
som de fackliga organisationerna eftersträvat i
avtalsrörelsen.
– Om en sådan regel ska införas i kollektivavtal måste den ha stöd i de restriktioner som finns
i direktivet.
De begränsningar av inhyrning av arbetskraft
som finns i direktivet handlar om allmänintresset,
arbetstagarnas skydd, hälsa och säkerhet i arbetet,
att arbetsmarknaden fungerar bra och att förhindra missbruk.
TILL UTREDNINGEN FINNS EN REFERENSGRUPP kopplad, där

företrädare för fack och arbetsgivare är representerade. LO:s man i gruppen är Claes-Mikael
Jonsson. Han säger att direktivet är flexibelt och
ger medlemsländerna stort handlingsutrymme.
– Arbetsmarknadens parter har stora möjligheter att komma överens och jag övertygad att
det är fullt möjligt att införa en sådan begränsning som LO-förbunden vill, eftersom det i
grunden handlar om missbruk, säger han.
Teknikföretagens förhandlingschef Anders
Weihe menar att en sådan begränsning av inhyrning inte är möjlig – det skulle strida mot
bemanningsdirektivet.
Bemanningsföretagens vd Henrik Bäckström
vill inte ha någon begränsning av uthyrningsverksamheten.
– Vår analys säger att en begränsning som den
LO vill ha inte är möjlig med tanke på direktivet,
säger han.
I direktivet finns det dessutom en hänvisning
till EU:s så kallade utstationeringsdirektiv, som
enligt EU-domstolens avgörande i det Lavalmålet
innebär att utländska företag verksamma i Sverige
endast behöver betala minimilön och andra
minimivillkor till sina anställda. Det kan innebära
att utländska bemanningsföretag kan etablera sig
i Sverige genom att dumpa villkoren på den
arbetsmarknaden.
Utredningen ska vara klar 29 oktober i år och
EU-direktivet ska vara implementerat senast 5
november nästa år.
Oavsett vad utredningen föreslår innebär EUdirektivet att vilka villkor som ska gälla på svensk
arbetsmarknad i framtiden inte avgörs av avtal
mellan arbetsmarknadens parter eller av de folkvalda riksdagsledamöterna i Sverige, utan av EUkommissionen i Bryssel och EU-domstolen i
Luxemburg.
Gösta Torstensson

Bild: ROBERT NYBERG

Lokalt avtal stoppar
bemanningsföretag
Under en längre tid har bemanningsfrågan varit
föremål för förhandlingar på Volvo personvagnar i
Olofström. För en tid sedan togs ett lokalt avtal
fram som var tvunget att godkännas av IF Metalls
förbundsstyrelse. Bland annat gick klubben med
på att uppsägningstiden för visstidsanställda
endast skulle vara två veckor.
Men därefter har fack och företag kommit
överens om ett avtal som inte gör några avsteg
från riksavtalet, Teknikavtalet. Därför behöver det
heller inte godkännas av förbundsstyrelsen.
Uppgörelsen innebär att drygt 60 personer
som idag är anställda hos bemanningsföretaget
Lernia i stället visstidsanställs av Volvo.
– Vi är nöjda. Vi lyckas få bort bemanningsföretag som den enda klubben inom Volvo
personvagnar, säger klubbordförande Miroslav
Milurovic.
Enligt den lokala överenskommelsen inrättas
ett bemanningsråd med tre ledamöter från IF
Metallklubben och tre från arbetsgivaren.
Grunden för bemanning ska vara tillsvidareanställningar men att visstidsanställningar och i
vissa lägen bemanningsföretag ingår.
– Skulle det bli aktuellt med bemanningsföretag sker det efter beslut i bemanningsrådet,
där vi har inflytande, säger Miroslav Milurovic.
Gösta Torstensson

Lagen om upphandling tar
ingen social hänsyn
Byggnads ordförande Hans Tilly och byggföretaget Peabs vd Mats Paulsson kritiserade i en
gemensam artikel i Svenska Dagbladet [7 september] Trafikverket för att vid upphandling av
stora infrastrukturprojekt i Stockholm och
Malmö missgynnat svenska byggföretag genom
att anlita utländska entreprenörer som struntar i
att följa regler och avtal som gäller på svensk
arbetsmarknad.
Trafikverket, som bildades i våras genom en
sammanslagning av Vägverket och Banverket, har
som framgår av en aktuell LO-rapport vid byggandet av Citytunneln i Malmö, Norra Länken
och Citybanan i Stockholm anlitat huvudentreprenörer som i sin tur anlitar underentreprenörer med stor andel utländsk arbetskraft fått
en stor del av upphandlingen. Enligt LO:s rapport är 45 procent av arbetskraften på de granskade projekten skatteskyldig i annat land än
Sverige.
bara mellan 55
och 80 procent av vad som ska betalas enligt
svenska kollektivavtal, övertidsersättning betalas
ofta inte alls ut, inte heller rese- och boendekostnadsersättning, gällande säkerhetsföreskrifter följs
inte, vilket lett till oroande många olycksfall, och
skatter och avgifter erläggs ofta inte.
Men att som Hans Tilly och Mats Paulsson
enbart lägga skulden på den upphandlande myndigheten Trafikverket leder vilse.
– Vi följer LOU, lagen om offentlig upphandling, det är allt vi har att säga i det här ärendet,
säger Trafikverkets pressekreterare Thomas
Andersson i en kommentar till LO-rapporten.
LOU, som är en implementering av EU:s
upphandlingsdirektiv, säger att det offentliga
alltid ska välja lägsta pris vid en upphandling, så
där tas ingen social hänsyn.
Mot bakgrund av LO-rapporten vill LO att
Lex Laval rivs upp och att Lagen om offentlig
upphandling skrivs om. LO vill också att EU ska
revidera sitt utstationeringsdirektiv och att det till
EU:s fördrag ska fogas ett socialt protokoll som
ger företräde för löntagarna och de fackliga
organisationerna vid krockar med EU:s
grundlagscementerade marknadsliberalism.
Gösta Torstensson

DE UTLÄNDSKA ENTREPRENÖRERNA BETALAR
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