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Grå text har beslutats under 2020.

Förslag till dagordning
1 Återupptagande av LOs 29e kongress
2 Gästerna hälsas, gästernas tal
3 Rapport från fullmaktsgranskningskommittén
4 Antagande av reviderad dagordning
5 Antagande av reviderad arbetsordning
6 Fyllnadsval av kongressens funktionärer och utskott
a fem ordförande
b fyllnadsval av en av sju sekreterare
c erforderligt antal rösträknare samt fem ledamöter i rösträkningskommittén
d tre protokollsjusterare
e fyllnadsval av två av åtta ledamöter i redaktionsutskott
7 Fastställande av reviderat dokument om traktamenten och annan ekonomisk ersättning
8 Berättelse över Landsorganisationens verksamhet 2016–2019
9 Revisionsberättelse
10 Beslut om ansvarsfrihet
11 Fyllnadsval till LOs styrelse, ordinarie och suppleanter
12 Vår ekonomi
a Finanskommitténs rapport
Motion 12.1
b Ersättningsregler/Medlemsförmåner
Motionerna 12.2–12.9
c LO-bank
Motionerna 12.10–12.11
13 Vårt uppdrag
a Stadgar
Motionerna 13.1–13.2
b Organisationsfrågor
Motionerna 13.3–13.19
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c Organisering
Motionerna 13.20–13.42
d Facklig utbildning och folkbildning
Motionerna 13.43–13.49
e Gränsdragning
Motionerna 13.50–13.54
14 Våra arbetsplatser
a Kollektivavtal och lagar
Motionerna 14.1–14.4
Motionerna 14.5–14.7
Motion 14.8
Motionerna 14.9–14.21
b Anställningsformer
Motionerna 14.22–14.28
c Arbetstidsfrågor
Motionerna 14.29–14.47
d Arbetsmiljö
Motionerna 14.48–14.61
e Avtalsförsäkringar
Motionerna 14.62–14.85
f Avtalspension
Motionerna 14.86–14.103
g Bemanning
Motionerna 14.104–14.133
15 Internationella frågor
Motion 15.1
16 Facklig-politisk samverkan
Motionerna 16.1–16.10
17 Arbetsmarknad och tillväxt
Motion 17.1
a Klimat- och miljöpolitik
Motionerna 17.2–17.4
b Ekonomisk politik
Motionerna 17.5–17.7
b.1 Ekonomisk politik – Skatter
Motionerna 17.8–17.36
c Lönebildning och lönepolitik
Motionerna 17.37–17.45
d Arbetsmarknadspolitik
Motion 17.46
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Grå text har beslutats under 2020.

d.1 Arbetsmarknadspolitik – Arbetslöshetsförsäkringen
Motionerna 17.47–17.60
d.2 Arbetsmarknadspolitik – Arbetsförmedlingens roll – förmedling och matchning
Motion 17.61
d.3 Arbetsmarknadspolitik – Arbetsplatsförlagda insatser
Motionerna 17.62–17.65
e Utbildningspolitik
Motionerna 17.66–17.71
f Näringspolitik
Motionerna 17.72–17.78
f.1 Näringspolitik – Bostäder
Motionerna 17.79–17.84
g Migration
Motionerna 17.85–17.86
18 Välfärd
a Socialförsäkringssystemet
Motionerna 18.1–18.7
b Sjukförsäkring
Motionerna 18.8–18.23
c Pensioner
Motionerna 18.24–18.33
d Arbetsskadeförsäkringen
Motionerna 18.34–18.35
e Offentligfinansierad verksamhet
Motionerna 18.36–18.44
19 Arvoden för revisorer
20 Hänskjuta motioner till LOs representantskap och att ajournera kongressen
21 Tid för nästa kongress
22 Kongressens avslutning
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Förslag till arbetsordning
1 Kongressens arbetstider
Kongressen öppnar klockan 12.00 den 29 november på City Conference Centre, Folkets
Hus, Stockholm. Inregistrering sker mellan klockan 09.30–11.40. Kongressen beräknas
avslutas klockan 16.00 den 1 december.
2 Kongressens offentlighet
Kongressen är offentlig genom att den webbsänds. Kongressen kan dock besluta att den
vid viss frågas behandling inte är offentlig.
3 Ordförande
Kongressens valda fem ordföranden leder växelvis förhandlingarna.
Om tjänstgörande ordförande också är utsedd som kongressombud av sitt förbund
och vill delta i debatten ska någon av de övriga leda förhandlingarna.
Ordförande har rätt att föreslå att debatten ska avslutas, föreslå tidsbegränsning respektive streck i debatten för talarna. Röstberättigade deltagare på kongressen kan föreslå
tidsbegränsning respektive streck i debatten.
4 Beslutsprotokoll
Kongressens beslut sammanställs i ett beslutsprotokoll.
Beslut från föregående dag redovisas i ett snabbprotokoll dagen efter. Anmärkningar
eller ifrågasättande av beslut skickas elektroniskt i mötessystemet senast klockan 13.00
för föregående dags beslut. Justering av protokollet behandlas som första punkt på eftermiddagens sammanträde.
För sista dagens förhandlingar ska tre protokolljusterare väljas.
5 Sekreterare
Kongressens valda sekreterare svarar för kongressens protokoll.
6 Rösträknare
Kongressen väljer erforderligt antal rösträknare som ska räkna röster i de fall voteringssystemet inte används. En rösträkningskommitté bestående av fem ledamöter är redan vald.
7 Förslag
Ordet begärs elektroniskt via tillhandahållen teknisk utrustning. Där skrivs även alla
yrkanden in. När man begär ordet kommer namn och den organisation man representerar upp automatiskt. Förslagen bör lämnas så tidigt som möjligt under kongressen. Alla
förslag måste sägas från talarstolen för att vara giltiga. Det talade ordet gäller.
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8 Talartid
Tiden för varje talare, utom för föredragande, är begränsad till tre minuter om kongressen inte beslutat annat. Om en talare under diskussionen om en beslutspunkt vill göra
ytterligare inlägg är talartiden begränsad till två minuter. Möjlighet finns även att begära
replik. Då är talartiden begränsad till en minut.
9 Omröstningar
Alla omröstningar sker i första hand öppet med uppvisande av röstkort. Begärs rösträkning görs den via knapptryckning på tillhandahållen utrustning.
Om minst 50 röstberättigade skriftligt begär sluten omröstning ska detta verkställas.
Vid alla omröstningar gäller enkel majoritet om kongressen inte beslutar annat.
Personval ska ske genom sluten omröstning om inte kongressen enhälligt beslutar att
omröstningen ska vara öppen.
Omröstning sker elektroniskt.
Den som vid framställd proposition begär votering eller rösträkning ska uppge sitt
namn och den organisation hen representerar.
Vid lika röstetal fäller kongressens tjänstgörande ordförandes röst avgörandet.
10 Reservation
En skriftlig reservation och eventuell motivering görs elektroniskt och ska, för att vara
giltig, lämnas inom 45 minuter efter fattat beslut. Reservationen blir därmed undertecknad med namn och organisation per automatik.
11 Permission
Begäran om permission från röstberättigad på kongressen görs elektroniskt och i god tid.
Beviljad permission meddelas av presidiet och noteras i protokollet. Under permissionen
är ombudets tillgång till mötessystemet låst.
När ombudet återkommer efter permissionen loggar hen in sig i mötessystemet igen
och på det viset noterar presidiet närvaron.
Permission kommer endast ges vid sjukdom eller allvarlig kris i hemmet eller på jobbet där den röstberättigades närvaro är nödvändig.
12 Redaktionsutskott
Kongressen väljer ett redaktionsutskott som består av åtta ledamöter. Om en fråga inte
kan avgöras under kongressbehandlingen, hänskjuts frågan till redaktionsutskottet som
har till uppgift att lägga fram ett nytt utlåtande till kongressen.
Redaktionsutskottet lägger också fram förslag till uttalanden till kongressen som därefter fattar beslut.
13 Uppdragsredovisning
Förbundsdelegationernas kontaktpersoner ska senast den 30 november klockan 15.00
lämna ombudens uppdragsredovisningar till kongressbyrån.

LOs 29e ORDINARIE KONGRESS

8

FÖRSLAG TILL DAG- OCH ARBETSORDNING

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 339 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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