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Öppningsspel 
 

1. Återupptagande av LOs 29e kongress 

Kongressordförande Anders Bergérus, LO återupptog LOs 29e kongress 
 

Öppnings och hälsningsanförande 
 
Parentation 
 
2. Gästerna hälsas, gästernas tal 
 
3. Rapport från fullmaktsgranskningskommittén 
 
Ulf Andersson, revisor:  

I egenskap av Landsorganisationens revisorer har vi utsetts att granska fullmakter för 
ombuden till LOs 29e ordinarie kongress.   
  
Kongressen inleddes den 15 juni 2020 och kom sedan att ajourneras. Nu återupptas den 
ajournerade kongressen den 29 november 2021.  
  
Detta innebär att samma ombudsantal och mandatfördelning gäller nu när kongressen 
återupptas som gällde då kongressen inleddes. Däremot finns en del förändringar på 
vilka personer som är ombud idag, jämfört med 2020. Några har hunnit byta yrke och 
bransch, några har kanske till och med hunnit gå i pension. Men ombudsfördelningen mellan 
förbunden är som sagt densamma nu som 2020.  
  
Efter fullgjort uppdrag får vi avge följande rapport.  
  
Enligt Landsorganisationens stadgar paragraf 4 mom 4 ska mandaten fördelas mellan 
förbunden i förhållande till det antal medlemmar som förbunden enligt de medlemsrapporter 
jämlikt paragraf 12 mom 3 som varit tillgängliga minst fem månader före kongressens 
öppnande.  
  
I enlighet med stadgarna har till grund för beräkningen av representationen vid kongressen 
lagts medlemsrapporterna per den 31 december 2018. Enligt denna rapportering var vid 
nämnda tidpunkt 14 förbund med 1 232 815 medlemmar anslutna till Landsorganisationen.   
  
Till kongressen är 300 ombud, 100 representantskapsledamöter, 18 styrelseledamöter samt 
fyra revisorer kallade.  
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Samtliga förbund är representerade vid kongressen och ombudens antal är 298. Vidare deltar 
styrelsens 17 ledamöter och representantskapets 100 ledamöter. Dessutom tillkommer fyra 
revisorer, varav en auktoriserad, samt funktionärer och tjänstemän.  
  
Yttrande-, förslags- och rösträtt har enligt stadgarna, de 300 ombuden, 18 styrelseledamöter 
och representantskapets 100 ledamöter, sammanlagt 418 personer. Yttrande- och 
förslagsrätt har dessutom de tre förtroendevalda revisorerna samt de funktionärer och 
tjänstemän som är föredragande vid kongressen eller genom särskilt medgivande ges denna 
rätt.  
  
Då vi funnit fullmakterna vara i behörigt skick och representationsrätten i överensstämmelse 
med gällande stadgar och nämnda rapporter, föreslår vi att kongressen godkänner samtliga 
mandat.  

 
4. Antagande av reviderad dagordning 
 
Beslut 

Kongressen beslutade 
att anta den reviderade dagordningen 

 

5. Antagande av reviderad arbetsordning 
 
Beslut 

Kongressen beslutade 
att anta den reviderade arbetsordningen 

 
6. Fyllnadsval av kongressens funktionärer och utskott 
 
Kongressordförande Anders Bergérus, LO föredrog styrelsens förslag 

a. fem ordförande 
Fem kongressordförande valdes den 15 juni 2020 och finns redovisade i del 1 av 
kongressprotokollet.  
 
b. fyllnadsval av en av sju sekreterare 
Malin Hammarström, LO.  
 
Övriga sekreterare valdes den 15 juni 2020 och finns redovisade i del 1 av 
kongressprotokollet.  
 
c. erforderligt antal rösträknare samt fem ledamöter i rösträkningskommittén 
Nina Alexandersson, Elektrikerna  
Pontus Boström, Elektrikerna  
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Veronica Boström, Fastighets  
Patrik Swahn, GS-facket  
Martin Nyberg, Handels  
Anna Hjortheden, HRF  
Sara Astner, HRF  
Mikael Gunnars, Kommunal  
Monica Smidje, Kommunal  
Roger Edblom, Livs  
 
Ledamöterna i rösträkningskommittén beslutades 15 juni och finns redovisade i del 1 av 
kongressprotokollet.  
 
d. tre protokollsjusterare (för sista dagens protokoll) 
Anders Bergérus, LO 
Eva-Lotta Ramberg, Hotell- och restaurangfacket 
Peter Johansson, IF Metall 
 
e. fyllnadsval av tre av åtta ledamöter i redaktionsutskottet 
Gabriella Lavecchia, Seko, Linda Palmetzhofer, Handels och Malin Ragnegård, Kommunal. 
 
Övriga ledamöter i redaktionsutskottet beslutades 15 juni 2020 och finns redovisade i del 1 av 
kongressprotokollet.  
 

Beslut 
Kongressen beslutade  
att bifalla styrelsens förslag 

 

7. Fastställande av reviderat dokument om 
traktamenten och annan ekonomisk ersättning 
 
Kongressordförande Anders Bergérus, LO föredrog förslaget om ekonomiska ersättningar 

Beslut 

Kongressen beslutade 
att bifalla styrelsens förslag om traktamenten och annan ekonomisk ersättning. 

 

8. Berättelse över Landsorganisationens verksamhet 2016–
2019 
 
Berättelsen över Landsorganisationens verksamhet godkändes 15 juni 2020 och finns 
redovisad i del 1 av kongressprotokollet.  
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9. Revisionsberättelse 
 
Revisionsberättelsen godkändes 15 juni 2020 och finns redovisad i del 1 av 
kongressprotokollet.  

 
10. Beslut om ansvarsfrihet 
 
Ansvarsfrihet beviljades 15 juni 2020. 

 
11. Fyllnadsval till LOs styrelse, ordinarie och 
suppleanter 
 
12. Vår ekonomi 
 
12.a Finanskommitténs rapport 
Motion 12.1 
 

Finanskommitténs rapport och motion 12.1 beslutades 15 juni 2020 och finns redovisade i del 
1 av kongressprotokollet.  

 

b. Ersättningsregler/Medlemsförmåner 
Motionerna 12.2–12.9, 14.64 (att-sats 1), 18.5 (att-sats 1), 18.6 (att-sats 1) och 18.7 (att-
sats 1) 

12.2 
att LO ska införa ersättning för uppdragstagare eftersom LO-uppdrag är på ledig dag/fridag. 

12.3 
att reglerna för ersättning för förlorad arbetsförtjänst för uppdrag inom LO ändras, så att 
ersättning också ska utgå för förlorat arbetstillfälle och/eller ledig dag. 

12.4 
att LO tar ett beslut om att det utgår en ersättning till förtroendevalda som inte har jobb för 
dagen samt 

att ersättning sker i nivå med värdet av utbildningsarvodet. 
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12.5 
att LO tar ett beslut om att en timersättning i paritet med värdet av utbildningsarvodet 
ersätter förtroendevalda som inte har jobb för den dagen när uppdraget utförs. 

12.6 
att LO tar fram ett beräkningsunderlag för premiekompensation för avtalspension att tillämpa 
vid ansökan om ersättning för förlorad arbetsförtjänst för inkomster över 7,5 
inkomstbasbelopp. 

12.7 
att ersättning för förlorad inkomst betalas ut även till ”timanställda” som missar en arbetsdag 
på grund av ett fackligt uppdrag, i annat fall ska stipendium/arvode eller annan ersättning 
utbetalas som motsvarar förlorad inkomst. 

12.8 
att maxarvoden i nivå med genomsnittslönen införs i LO-kollektivet samt 
att man utreder om övriga ersättningar i förbunden ska anpassas efter maxarvodet. 

12.9 
att LO verkar för att alla LO-förbundens medlemmar erbjuds en tandvårdsförsäkring som 
medlemsförmån i likhet med nuvarande hemförsäkring som finns under respektive LO-
förbund samt 
att LO verkar för en möjlighet att via medlemskapet erbjuda alla LO-förbundens medlemmar 
en tilläggsförsäkring för tandvård. 

14.64 (att-sats 1) 
att ge LOs styrelse i uppdrag att medlemsförsäkringar anpassas till dagens arbetsmarknad 
(behandlas under dagordningspunkt 12.b) 

18.5 (att-sats 1) 
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att Folksam inför ett nytt moment i sjuk- och 
efterlevandeförsäkringen som lyder att, en gynekologisk cellprovtagning ersätts med ett 
framtaget schablonbelopp (behandlas under dagordningspunkt 12.b) 

18.6 (att-sats 1) 
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att Folksam inför ett nytt moment i sjuk- och 
efterlevandeförsäkringen som lyder att: mammografiundersökning ersätts med ett framtaget 
schablonbelopp (behandlas under dagordningspunkt 12.b). 

18.7 (att-sats 1) 
- att Folksam inför ett nytt moment i sjuk- och efterlevandeförsäkringen som lyder: att PSA-
test ersätts med ett framtaget schablonbelopp (behandlas under dagordningspunkt 12.b) 
 

I debatten deltog 
Therese Guovelin, LOs förste vice ordförande 
Kofi Gyan, Handels 
Kent Jansson, Handels 
Elin Ljunggren, Kommunal 
Tural Kokulu, Hotell- och restaurangfacket 
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Robert Kuusikko, Livs 
 

Följande förslag förelåg 
Styrelsens utlåtande,  
Kofi Gyan, Handels m.fl. bifallsyrkande på motion 12.4 
Elin Ljunggren, Kommunal m.fl. bifallsyrkande på styrelsens utlåtande på motionerna 12.2–
12.8. 
Tural Kokulu, Hotell- och restaurangfacket, bifallsyrkande på styrelsens utlåtande på 
motioner 12.2–12.5 och 12.7. 
Robert Kuusikko, Livs, bifallsyrkande på styrelsens utlåtanden på hela område 12.b. 

 

Beslut 
Kongressen beslutade efter försöksvotering 
att bifalla styrelsens utlåtande på motion 12.4 
Votering begärdes av Kent Jansson, Handels. 
 
Kongressen beslutade 
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtanden 

 
12.c LO-bank 
Motionerna 12.10-12.11 och 17.4 (att-sats 4) 

12.10 
att LO ser över möjligheten, att tillsammans med förbunden, starta en medlemsägd LO-bank 
med bra villkor och där vinstintresse och aktieutdelning lyser med sin frånvaro. 

12.11 
att LO utreder möjligheten att bilda en bank för Sveriges lönearbetare samt 

att LO nyttjar sitt inflytande och sin konsumentmakt genom att förhandla fram ett 
samverkansavtal med någon befintlig bank som delar motionens intentioner och syfte att 
erbjuda Sveriges lönearbetare en samlad banktjänst med förmånligare villkor. 

17.4 (att-sats 4) 
att inget kapital eller fonder som LO äger eller har inflytande över investeras i fossil 
infrastruktur (behandlas under dagordningspunkt 12.c), 

 

Följande förslag förelåg 
Styrelsens utlåtanden 

 

Beslut 
Kongressen beslutade 
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att bifalla styrelsens utlåtanden 
 

16. Facklig-politisk samverkan 
Motionerna 16.1-16.10 

16.1 
att LO breddar fackligt-politiska arbetet till att även gälla alla som delar våra värderingar 
som till exempel Vänsterpartiet och våra breda folkrörelser som exempelvis 
Hyresgästföreningen. 

16.2 
att samarbeten politiskt och fackligt ska kunna ske i sakfrågor med de individer, 
organisationer och partier som delar fackföreningsrörelsens värderingar om ekonomisk, 
social och politisk demokrati. 

16.3 
att LO verkar för att svenska staten införlivar en oavvislig ersättningsrätt för artister och 
musiker från digitala plattformar som till exempel Spotify, 

att LO verkar för att svenska staten (exempelvis genom PRV) bevakar och säkerställer att 
den bakomliggande datan är korrekt så att insamlade medel fördelas till rätt rättighetshavare 
samt 

att LO ställer sig bakom principen att musiker och andra upphovspersoner ska tillförsäkras 
en skälig del av de ekonomiska värden som deras arbete genererar. 

16.4 
att LO genom opinionsbildning verkar för att lagstiftningen kring spelreklam skärps. 

16.5 
att LO verkar för att spelreklamen minimeras och på allmänna platser helt förbjuds likt vad 
som beskrivs i motionen, 

att LO verkar för att spelbolagen regleras hårdare med syfte att deras kontroll och 
övervakning förbättras över spelarnas situation, 

att LO verkar för att hårdare regler införs för låneinstituten likt vad som beskrivs i motionen 
samt 

att LO driver dessa frågor gentemot de politiska partierna i riksdagen. 

16.6 
att LO verkar för att spelreklamen minimeras och helt förbjuds på allmänna platser i enlighet 
med motionen, 

att LO verkar för att spelbolagen regleras hårdare med syfte att deras kontroll och 
övervakning förbättras över spelarnas situation, 

att LO verkar för att hårdare regler införs för låneinstituten i enlighet med motionen samt 

att LO ska driva dessa frågor gentemot de politiska partierna i riksdagen. 
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16.7 
att LO verkar för att monarkin avskaffas i Sverige. 

16.8 
att LO verkar för att monarkin avskaffas i Sverige. 

16.9 
att LO ska påverka politiskt för att ökade resurser tillförs kriminalvården riktat till den 
vårdande verksamheten. 

16.10 
att LO verkar för införande av snabbdomstol, 

att LO verkar för att lättare brott inte ska skjutas upp, 

att LO verkar för att lättare brott inte ska avskrivas samt 

att LO verkar för tryggheten för LO kollektivet. 

 

I debatten deltog 
Therese Guovelin, LOs förste vice ordförande 
Emma Wennerholm, Kommunal 
Roland Andreasson, Handels 
Natalie Lind, Handels 
Jaqueline Lenander, Hotell- och restaurangfacket 
Jessica Sahlström, Handels 
Cristina Vezeteu, Handels 
Per-Ola Nilsson, Elektrikerna 

 

Följande förslag förelåg 
Styrelsens utlåtanden 
Jaqueline Lenander, Hotell- och restaurangfacket, bifallsyrkande på styrelsens utlåtande på 
motion 16.2 
Natalie Lind, Handels, m.fl. bifallsyrkande på styrelsens utlåtande på motion 16.4 
Per-Ola Nilsson, Elektrikerna, besvarandeyrkande på motionerna 16.5, att-sats 4 och 16.6, 
att-sats 4. 
Emma Wennerholm, Kommunal, bifallsyrkande på motion 16.8. 
Roland Andreassson, Handels, m.fl., bifallsyrkande på motion 16.9 

 

Beslut 
Kongressen beslutade efter försöksvotering 
att bifalla styrelsens utlåtande på motionerna 16.5, att-sats 4 och 16.6, att-sats 4.  
Votering begärdes av Jonas Eriksson, Elektrikerna. 

Kongressen beslutade 
att bifalla styrelsens utlåtande på motion 16.8. 
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Kongressen beslutade 
att bifalla styrelsens utlåtande på motion 16.9. 

 

Kongressen beslutade 
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtanden. 

 
 
15. Internationella frågor 
Motion 15.1 

15.1 
att LO tar fram en global utvecklingsstrategi gemensamt med LO-förbunden, för att 
därigenom förstärka det gemensamma globala utvecklingsarbetet och för att fortsatt kunna 
bekämpa globaliseringens avarter och prioritera insatserna samt 

att LO arbetar för att återinrätta arbetsmarknadsråd på svenska ambassader världen runt, för 
att förstärka arbetet med Global Deal och den svenska partsmodellen även via de svenska 
ambassaderna. 

 

I debatten deltog 
Susanna Gideonsson, LOs ordförande 
Johan Lindholm, LOs styrelse 

 

Följande förslag förelåg 
Styrelsens utlåtanden. 

 

Beslut 
Kongressen beslutade 
att bifalla styrelsens utlåtanden. 

 

13. Vårt uppdrag 

  

13.b Organisationsfrågor  

  
Motionerna 13.3-13.10, 13.11 (att-sats 2), 13.21 (att-sats 2), 13.12 (att-sats 2), 13.14-
13.18 samt 13.19 (att-satserna 1 och 3).  
 
13.3  
att avtalsfrågor som slår brett över arbetsmarknaden ägs av LO,  
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att avtalsrörelsen leds av LOs avtalssekreterare tillsammans med delegation med representant 
från varje medlemsförbund,  
att LOs avtalsråd delegeras ett tydligare och bredare mandat för att kunna slutföra 
gemensamma och samordnade förhandlingar som därefter behandlas efter LOs fastställda 
arbetsordning,  
att avtalsrådet normerar en lägstanivå på allmänna villkor i medlemsförbundens 
kollektivavtal inför avtalsrörelsen,  
att medlemsförbundens kollektivavtal ska godkännas av LOs styrelse, för att säkerställa den 
normerade lägstanivån,  
att lönenormeringen utreds för att vinna en större legitimitet över hela arbetsmarknaden samt  
att en utredning tillsätts för att utvärdera hur och var kollektivavtal kan ersätta nuvarande 
lagstiftning.  
 
13.4  
att LO tillsätter en utredning med det uttalade uppdraget att under kongressperioden utreda 
förutsättningarna för skapandet av ett gemensamt fackförbund för samtliga LO yrken.  
 
13.5  
att LO ser över möjligheten att skapa ett sorts paraplyfack där arbetstagaren, under kortare 
och tillfälliga anställningar, kan vara medlem oavsett vilken bransch arbetsplatsen tillhör.  
 
13.6  
att LO ska verka för att det blir ett gemensamt medlemskap för alla förbund samt  
att LO ska verka för att slå ihop alla förbund till ett LO.  
 
13.7  
att LO utreder möjligheten att kunna administrera och ansvara för en förbundsgemensam 
inträdesmöjlighet till facket oavsett förbundstillhörighet.  
 
13.8  
att LO ska verka för att skapa LO-hus i hela Sverige för att skapa fler tvärfackliga möten och 
verksamheter.  
 
13.9  
att LO utreder hur ett lokalt och regionalt inflytande över LOs verksamhet skulle kunna se ut 
för att engagera medlemmar i förbundsavdelningarna,  
att LO-utredningen följs av en handlingsplan för en stark regional och lokal demokratisk 
verksamhet samt  
att ge LOs styrelse i uppdrag att tydliggöra hur det demokratiska inflytandet för fackliga 
aktivister är lokalt och regionalt, så att trösklarna sänks för engagemang och facklig kamp.  
 
13.10  
att LO under kongressperioden utreder lämpliga lagar, regler och avtalsförändringar som kan 
hjälpa fackligt förtroendevalda,  
att LO till nästa kongress redovisar förslagen på förändringar i lag, regelverk och avtal samt  
att LO under kongressperioden inleder diskussioner med Svenskt Näringsliv om lämpliga 
förändringar.  
 
13.11 (att-sats 2)  
att LO verkar för att förtroendevalda på Samhall ges möjlighet att bilda tvärfackliga klubbar 
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för alla avtalsbärande förbunds medlemmar.  
 
13.21 (att-sats 2)  
att LOs styrelse får i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur LOs interna organisation 
omorganiseras för att LO-kansliet och LO-distrikten ska kunna stötta sina medlemsförbund 
med organiseringsarbetet och medlemsnyttan (behandlas under dagordningspunkt 13b).  
13.12 (att-sats 2)  
att LO agerar hållbart i alla led samt  
att LO reser klimatsmart.  
 
13.13  
att LO tillsätter en arbetsgrupp som får i uppdrag att utreda hur vi kan bli en mer klimatsmart 
organisation.  
 
13.14  
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att det ska finnas kommunikationsplan på varje 
LO-nivå centralt, distrikt och kommun, som revideras och fastställs årligen.  
 
13.15  
att Landsorganisationen i Sverige ska ta fram och implementera ett arbetssätt som 
eftersträvar att sökningar på sökmotorer på internet ger korrekta träffar i de fall man letar 
efter facklig tillhörighet som yrkesaktiv inom LOs medlemsorganisationers 
kollektivavtalsområden.  
 
13.16  
att LO arbetar aktivt med att göra mer information på LOs hemsida tillgänglig på flera olika 
språk.  
 
13.17  
att LO utreder möjligheten att utveckla den flerspråkiga rikskundservicen så att den kan tolka 
på medlemmarnas modersmål vid förhandlingar och viktigare möten gällande arbetsvillkoren 
på arbetsplatsen som hjälp till LO-förbunden.  
 
13.18  
att LO utreder möjligheter att utöver flerspråkiga rikskundservicen utveckla andra 
möjligheter så att vi kan underlätta och försäkra oss om att vi på bästa sätt kan företräda våra 
medlemmar.  
 
13.19 (att-satserna 1 och 3)  
att LO genomför en grundlig framtidsstudie samt  
att LO-förbunden arbetar för att skapa en gemensam vision om hur framtidens arbetsmarknad 
ska se ut och vara organiserad.  
  
 
I debatten deltog 
Torbjörn Johansson, LOs avtalssekreterare 
David Aura, Elektrikerna 
Mats Andersson, Transport 
Ulf Persson, Transport 
Ola Olsson, Byggnads 
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Mathias Westbrand Emilsson, Hotell- och restaurangfacket 
Jessica Leiding, Kommunal 
Marie Samuelsson, Transport 
Rebecca Borck, Livs 
Mats Wahlström, Handels 
Stefan Hall, Livs 
Conny Källström, Kommunal 
Vasilios Papoutsis, Transport 
Ali Shibl, Transport 
 

Följande förslag förelåg 
Styrelsens utlåtanden, 
David Aura, Elektrikerna, bifallsyrkande på styrelsens utlåtande på motion 13.3 
Stefan Hall, Livs, m.fl. bifallsyrkande på styrelsens utlåtande på motion 13.4 
Ulf Persson, Transport, m.fl. bifallsyrkande på motion 13.4 
Stefan Hall, Livs, bifallsyrkande på styrelsens utlåtande på motionerna 13.4, 13.5 och 13.6 
Mats Wahlström, Handels, bifallsyrkande på motion 13.7 
Jessica Leiding, Kommunal, bifallsyrkande på motion 13.9 
Ola Olsson, Byggnads, bifallsyrkande på motion 13.21, att-sats 2 
Mathias Westbrand Emilsson, Hotell- och restaurangfacket, bifallsyrkande på styrelsens 
utlåtande på motion 13.15 
Rebecca Borck, Livs, bifallsyrkande på motionerna 13.17, 13.18 och 13.19, att-satserna 1 
och 3 
Vasilios Papoutsis, Transport, m.fl. bifallsyrkande på motion 13.18. 
 
 
Beslut 
Kongressen beslutade efter försöksvotering 
att bifalla styrelsens utlåtande på motion 13.4 
Votering begärdes av Ulf Persson, Transport 

Kongressen beslutade 
att bifalla styrelsens utlåtande på motion 13.7 
 
Kongressen beslutade efter rösträkning 
att med röstsiffrorna 240 för och 170 mot bifalla styrelsens förslag på motion 13.9. 
Fyra ombud avstod från att rösta. 
Votering begärdes av Monica Smide, Kommunal 

Kongressen beslutade 
att bifalla styrelsens utlåtande på motion 13.21, att-sats 2 

Kongressen beslutade efter försöksvotering 
att bifalla styrelsens utlåtande på motion 13.17 
Jimmy Ovesson Transport 

Kongressen beslutade 
att bifalla styrelsens utlåtande på motion 13.18 

Kongressen beslutade 
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att i övrigt bifalla styrelsens utlåtanden. 
 
 

13.d Facklig utbildning och folkbildning  

Motionerna 13.43–13.45, 13.19 (att-sats 2), 18.15 (att-sats 4) samt 13.46–13.49  
 
13.43  
att ett ”varannan damernas”-system införs på kurserna inom LOs kunskapssystem.  
13.44  
att den kvinnliga ledarskapsutbildningen LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg anordnar ska 
bli en regional utbildning som alla LO-distrikt erbjuder kvinnliga förtroendevalda.  
13.45  
att LO arbetar för att facken ska leda/driva språkutbildning på arbetsplatserna.  
13.19 (att-sats 2)  
att LO-förbunden tillsammans utarbetar en ideologisk medlemsutbildning (behandlas under 
dagordningspunkt 13d)  
18.15 (att-sats 4)  
att LO skapar utbildningsmöjligheter för lokala fackliga företrädare, så att dessa på ett än 
bättre sätt än i dag kan hjälpa medlemmar som hamnar i kläm mellan arbetsgivare och 
Försäkringskassa (behandlas under dagordningspunkt 13d).  
13.46  
att ge LO-styrelsen i uppdrag att skyndsamt ta fram en handlingsplan mot rasism och 
främlingsfientlighet.  
13.47  
att införa ett riktat studiestöd till fackföreningarna för att utbilda löntagarna,  
att införa en arbetsgivaravgift för att finansiera det riktade stödet till fackföreningarna för att 
utbilda löntagarna samt  
att om inte med arbetsgivaravgift på annat sätt finansiera det riktade stödet till 
fackföreningarna för att utbilda löntagarna.  
13.48  
att LO och dess förbund i första hand förlägger sina kurser och konferenser till rörelsens 
egna kursgårdar och lokaler.  
13.49  
att inte låta kunder bestämma vilka flaggor som vajar på Runös flaggstänger samt  
att LO-flaggan ska vaja ostört på Runös flaggstänger.  
  
 
I debatten deltog 
Susanna Gideonsson, LOs ordförande 
Emma Wennerholm, Kommunal 
Jessica Sahlström, Handels 
Emil Thyr, Kommunal 
Rebecca Borck, Livs 
Sara Fernlund, Handels 
Marit Hultqvist, Handels 
 
  
Följande förslag förelåg 
Styrelsens utlåtanden, 
Emma Wennerholm, Kommunal, m.fl., bifallsyrkande på motionen 13.44 
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Emma Wennerholm m.fl, bifallsyrkande på styrelsens utlåtande på 13.46 
Jessica Sahlström, Handels, bifallsyrkande på motionen 13.48 
  
 
Beslut 
Kongressen beslutade efter rösträkning 
att med röstsiffrorna 256 för och 154 mot bifalla motionen 13.44. Två ombud avstod från att 
rösta.  
Votering begärdes av Susanna Gideonsson, LOs ordförande. 
 
Kongressen beslutade efter försöksvotering 
att bifalla styrelsens utlåtande på 13.48 
Votering begärdes av Mats Wahlström, Handels 
 
Kongressen beslutade 
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtanden 
 
 
Kongressen ajournerades kl 17.44 

 

Beviljade permissioner 
Peter Olsson Kommunal, 29 november kl 13.45-17 
Max Vesterlund Karlsson 29 november hela dagen.  
Per Persson HRF, 30 november kl 11-16 
Johan Ingelskog, 30 november kl 9-10.20 
Isak Rudberg Musikerna, 1 december kl 9-12.45 
Katarina Berggren Kommunal, 1 december 10.15-13 


