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Punkt 20.
Hänskjutning och ajournering
Beslutsunderlag

20.a Förslag om behandling av motioner på
kongressen 2020
Styrelsen förslår att kongressen ajourneras till våren 2021. Därför föreslås att de motioner
som inte är kopplade till de frågor som beslutats på den digitala kongressen behandlas på
den återupptagna kongressen våren 2021.
Motionerna 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 samt 14.8 som rör förhandlingarna om trygghet och omställning hänskjuts till representantskapet för beslut. Anledningen är att behandling av motionerna är avgörande för förhandlingarna under hösten 2020. Därför bör de avgöras inför
ett forum där förbunden är proportionerligt representerade.
Styrelsen föreslår kongressen besluta
att motionerna 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 samt 14.8 som rör förhandlingarna om trygghet och omställning hänskjuts till representantskapet för beslut samt
att motionerna som inte behandlats på den digitala kongressen behandlas på den återupptagna kongressen våren 2021.

På omslaget: Sigrid Brändström, 26 år, Handels,
solidaritetsarbetare vid Emmaus Stockholm.
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20.b Ajournering av kongressen
Med anledning av den rådande situationen med rekommendationer från myndigheter att inte
genomföra möten med fler än 50 personer på samma plats kan inte kongressen genomföras
som planerats. Styrelsen anser däremot att det är viktigt att fatta nödvändiga beslut men
att det kan göras på en digital kongress under en dag. Styrelsen förslår därför att kongressen
beslutar om ajournering och att kongressen återupptas under första halvåret 2021. Det är för
närvarande svårt att göra en bedömning av när detta kan ske. Det beror på hur utvecklingen
av viruset blir under hösten och vintern 2020/2021. Av den anledningen föreslår styrelsen
att kongressen ger styrelsen mandat att fastställa datum för den återupptagna kongressen.
Samtliga motioner till en LO kongress ska enligt stadgarna vara inlämnade senast fem
månader innan kongressen startar. Eftersom motionerna innan de kommer till LO behandlas i respektive förbund är de flesta motionerna skrivna sommaren och hösten 2019. När
den återupptagna kongressen genomförs 2021 har det gått lång tid mellan när motionerna
är skrivna och när de behandlas. För att säkra att även aktuella frågor behandlas, förslår styrelsen att öppna upp för förbundsmotioner till den återupptagna kongressen. Stoppdatum
för inlämnandet av förbundsmotioner måste sättas efter att beslut om tidpunkt för kongressen fastställts.
Styrelsen föreslår kongressen besluta
att ajournera kongressen,
att ge LOs styrelse mandat att fastställa datum för den återupptagna kongressen,
att öppna upp för förbundsmotioner till den återupptagna kongressen samt
att ge LOs styrelse mandat att fastställa datum för motionsstopp.
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Trygghet för vanligt folk
– det är temat på LOs 29e ordinarie kongress.
Utan medlemmarna i LO-förbunden stannar det svenska
samhället. Det är vårt arbete som, varje dag, dygnet runt får
Sverige att fungera. Vi bär upp samhället. Vi är samhället.
Tillsammans har vi skapat en svensk modell att vara stolta över.
Men den svenska modellen är utmanad av allt fler osäkra
anställningar, nedskärningar och minskad trygghet.
Nu måste utvecklingen vända.
Trygghet för LO-förbundens medlemmar innebär fasta jobb med
bra löner och bra arbetsvillkor. Men det räcker inte. Tryggheten
måste också säkras genom bra och tillgängliga bostäder, genom
en utbyggd välfärd och genom kollektivtrafik som fungerar. För alla.
LO vill vara med och forma framtidens arbetsmarknad och framtidens
samhälle. I de 325 motionerna till kongressen behandlas en mängd frågor
som berör miljoner löntagare i Sverige. Det genomgående temat är att
jämlikheten måste öka. På jobbet, i välfärden och i hemmet.
Så skapar vi trygghet för vanligt folk.
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