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Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgiften
(dnr Fi2018/03888/S1)
Den 1 juli 2018 återinfördes skattereduktion för fackföreningsavgiften vilket
Fysioterapeuterna ansåg var mycket positivt. Att stimulera till medlemskap i fackliga
organisationer stärker den svenska modellen men framförallt den enskilde. Att
skattereduktionen nu, knappt ett år senare, tas bort är oacceptabelt och riskerar få stora
konsekvenser för enskilda människor.
Risken finns att anställda i mindre utsträckning väljer att gå med i, eller väljer att lämna,
facket på grund av att kostnaden ökar. Detta är inte enbart beklagligt på grund av risken
med en minskad anslutningsgrad, utan omöjligt att acceptera på grund av att färre
arbetstagare kommer få del av kompletterande inkomstförsäkringar som ingår i ett
fackligt medlemskap. Detta riskerar att slå mot de människor som behöver denna
försäkring mest i fall av arbetslöshet eller sjukskrivning.
Fysioterapeuterna saknar även en adekvat konsekvensanalys av förslaget. De
påståenden som förslaget bygger på är inte underbyggda med fakta. Även om det
stämmer att kollektivavtalen används som riktmärke vid lönesättning för alla anställda,
även dem som inte är medlemmar i ett fackförbund, så har långt ifrån alla arbetsplatser
kollektivavtal. Att vidare jämställa det fackliga inflytandet med kollektivavtal visar på
okunskap i vad medlemskap i en fackförening innebär. Fackföreningar ansvarar för att
förhandla fram så bra villkor som möjligt för sina medlemmar och reglera dessa i
kollektivavtalen. Värt att tillägga är att antalet medlemmar även i denna fråga är av
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avgörande betydelse, där förbund med stora medlemstal har ett övertag jämfört med
mindre medlemsrika föreningar. I förhandlingar påverkas nämligen arbetsgivarparten i
allra högsta grad av dessa frågor. Förbund med många medlemmar har även större
ekonomiska möjligheter än små förbund, vilket ger större möjlighet till påverkan. Då
medlemsavgiften utgör basen i ett fackförbunds ekonomi säger det sig självt att ett
minskat medlemsantal kommer att leda till att möjligheterna till påverkan försämras.
Den föreslagna förändringen riskerar att leda till att den skeva maktrelationen mellan,
framför allt mindre, förbund och arbetsgivarparten förstärks, vilket i förlängningen
drabbar dessa organisationers medlemmar.
En hög anslutningsgrad legitimerar även den svenska modellen och relationen mellan
arbetsgivare-arbetstagare. Om färre arbetstagare väljer att ansluta sig till en facklig
organisation ger det på sikt att kollektivavtalen riskeras att urholkas, med det även deras
riktmärke. Staten har under alla år funnit att den svenska modeller fyller sitt syfte och
bör bestå och utvecklas, och om detta även skall gälla framgent bör staten stimulera till
medlemskap i fackliga organisationer.
Fysioterapeuterna ställer sig även frågande till påståendet om att lägre ersättningsgrader
kan leda till kortare arbetslöshetsperioder för gruppen. Arbetslöshet är i de flesta fall
ofrivillig och det förefaller som ytterst tveksamt att människor närmast skulle
schemalägga dessa händelser och deras omfattning utifrån eventuell inkomstförsäkring.
Om nu förslaget delvis bygger på ett sådant synsätt måste det finnas välunderbyggda
belägg för detta, vilket Fysioterapeuterna anser saknas.
Att sköta kollektivavtalsförhandlingar utgör, som redan nämnts, enbart en del av den
fackliga verksamheten. Facket finns även där för att hjälpa medlemmen med frågor som
kan handla om allt från diskriminering och trakasserier till karriärutveckling och stöd i
lönesamtalet. Ett kollektivavtal på arbetsplatsen ersätter inte detta stöd. Om förslaget
blir verklighet riskerar fler att bli utan denna hjälp.
Den ryckighet som dessa kortsiktiga förändringar innebär skapar ett osäkert system
både för arbetsgivare och för arbetstagare, och vi som fackförbund kommer aldrig att
kunna ställa oss bakom ett förslag vars konsekvenser blir att tryggheten för arbetstagare
försämras.
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