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Traktamenten och annan
ekonomiskersättning under
LOs 29e ordinarie kongress

Reviderat beslutsunderlag till
LOs ajournerade kongress 29 november–1 december 2021

Traktamenten och annan ekonomisk ersättning
under LOs 29e ordinarie kongress
LOs kongressvalda revisorer tillsammans med LOs Controller överlämnar förslag på ekonomisk ersättning till ombud och övriga som är skyldiga att närvara vid kongressen enligt
följande:
Enligt LOs stadgar § 4 mom 13 ska reseersättning utgå till kongressens ombud liksom till
sådana som i övrigt är skyldiga att närvara vid kongressen. Traktamente och annan ekonomisk ersättning för deltagare i kongressen utgår med belopp som kongressen bestämmer.
Enligt stadgarna § 4 mom 4 kan inte styrelsen eller representantskapets ledamöter samt
LOs revisorer utses till ombud men är skyldiga att närvara vid kongressen och är därför berättigade till ersättning enligt ovan.
Vi föreslår därför att kongressombuden, styrelsen och representantskapets ledamöter
samt revisorer under LOs 29e ordinarie kongress erhåller följande ekonomiska ersättningar:

•
•
•

•
•

Traktamente och måltidsavdrag utgår enligt LOs uppdragsreglemente.
Skattepliktigt researvode utgår med 285 kronor per dygn.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår med 1 952 kronor per dag inklusive
semesterersättning för verkligt förlorade arbetsdagar till deltagare som inte
är anställda inom rörelsen (med rörelsen avses exempelvis Unga örnar, ABF,
fackförbunden, LO) Förlorad arbetsinkomst som överstiger ersättningen ersätts
mot uppvisande av intyg från arbetsgivaren där inkomstbortfallet framgår samt
eventuell utebliven pensionsavsättning.
LO svarar för resekostnader för resor till och från Stockholm som beställts via
särskilt formulär hos AmexGBT. Övriga resekostnader ersätts mot kvitto.
LO svarar för logikostnad för logi som beställts via särskilt formulär hos
AmexGBT. Det gäller för boende mer än tre mil från Stockholm. Ombud och
representantskapsledamöter som ordnar eget logi ersätts med 120 kronor per dygn.

På omslaget: Dennis Necovski, 39 år, Metall, operatör vid Tarkett AB, Ronnebyfabriken.
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Arvoden till kongressens ordförande

Arvoden till kongressens ordförande saknar stöd i LOs stadgar men har tidigare år alltid utgått.
Vi föreslår att arvode om 3 000 kronor utgår till kongressens ordförande som inte är anställda inom rörelsen.

Förbundsdelegationens reseräkningar

Förbunden ska före kongressen utse en kontaktperson som ska samordna delegationens reseräkningar.

Ulf Andersson

Jan-Olof Gustavsson

Britta Lepp

Lars Gäfvert

Ersättningen sätts in på eventuellt konto på Swedbank. Finns inget sådan kommer ersättningen via
utbetalningskort. För att vara helt säkert på att pengarna sätts in på konto ombeds alla att gå in på
www.swedbank.se/kontoregister och bekräfta kontot eller ange konto som finns i annan bank.
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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 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.

www.lo.se
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