
Dagordning vid LOs representantskaps möte den 19 maj 2015 
Start kl. 10.00, Z-salen, ABF Stockholm 

 

1. Mötets öppnande 
 

Karl-Petter Thorwaldsson öppnar mötet. 

 

 

2. Upprop 
 

Karl-Petter Thorwaldsson redovisar ombudens närvaro enligt avprickningslistorna. 

 

Förslag till beslut: 

 

att   anse uppropet verkställt. 

 

3. Parentation 
 

 

4. Antagande av dag- och arbetsordning 
 

Förslag till dag- och arbetsordning enligt följande: 

 

Mötet pågår mellan 10.00 -12.30 

 

1. Mötets öppnande 

2. Upprop 

3. Parentation 

4. Antagande av dag- och arbetsordning 

5. Val av två ordförande 

6. Val av sekreterare 

7. Val av två justerare för protokollet 

8. Beslut om representantskapetsmötets offentlighet 

9. Gästerna har ordet 

10. Berättelse över Landsorganisationens verksamhet 2014 

11. Revisionsberättelse för 2014 

12. LOs minnesfonds årsredovisning 

13. Beslut om ansvarsfrihet för LOs styrelse 

14. Ekonomisk ersättning till representantskapets ombud 

15. Fyllnadsval 

16. Val av auktoriserad revisor 

17. Motionsbehandling 

18. Nya ledamöter i LOs styrelse och representantskap 

19. Övriga frågor 

20. Avslutning 

 

Förslag till beslut  

 

att  godkänna dag- och arbetsordning 

 



5. Val av två ordförande 
Följande förslag till ordförande föreligger: Therese Gouvelin, Hotell- och restaurangfacket  

och Mikael Johansson, Målareförbundet. 

 

Förslag till beslut 

 

att  utse Therese Gouvelin och Mikael Johansson till ordförande för mötet 

 

6. Val av sekreterare 
 

Följande förslag till sekreterare för mötet föreligger: Gun-Britt Karlsson, LO 

 

Förslag till beslut 

 

att  utse Gun-Britt Karlsson till sekreterare för mötet 

 

7. Val av två justerare 
Följande förslag till justerare föreligger: Susanna Gideonsson, Handels och Per-Olof Sjöö, 

GS. 

 

Förslag till beslut:  

 

att  utse Susanna Gideonsson och Per-Olof Sjöö till protokolljusterare. 

 

8. Beslut om representantskapets offentlighet 
 
Förslag till beslut 

 

att  hela mötet ska vara offentligt om inte representantskapet vid behandling av viss fråga 

beslutar på annat sätt. 

 

9. Gästtalare – Tomas Eneroth 
 

10. Berättelse över Landsorganisationens verksamhet 2014 
 

Verksamhetsberättelsen föredras. 

 

Förslag till beslut: 

 

att  godkänna verksamhetsberättelsen för 2014. 

 

11. Revisionsberättelse för 2014 
Revisorerna föredrar revisionsberättelsen för 2014 

 

Förslag till beslut: 

 

att  godkänna revisionsberättelsen 

 

 

 



12. LOs minnesfonds årsredovisning 
 

Förslag till beslut: 

 

att godkänna årsredovisningen för 2014 

 

13. Beslut om ansvarsfrihet för LOs styrelse 
Revisorerna föredrar ärendet 

 

Förslag till beslut: 

 

att  bifalla LOs styrelse ansvarsfrihet för 2014 

 

 

14. Ekonomisk ersättning till representantskapets ombud 
Enligt LOs stadgar ska ersättning till deltagare i representantskapet, som förlorar 

arbetsförtjänst, beslutas av representantskapet varje år. 

 

2014 utgick ersättning med 1 614 kronor. 

 

Uppräkningen av ersättningen grundar sig på SCBs årliga statistik för arbetare inom privat 

sektor, räknat på föregående år. Statistiken blir inte klar förrän i maj men indikationerna, 

enligt LOs lönestatistiker, säger att uppräkningen bör bli 2,5 procent vilket gör ett arvode för 

de som förlorar arbetsförtjänst i och med deltagande i LOs representantskap under 2015 blir 

1 654 kronor. 

 

Förslag till beslut: 

 

att  ersättning för förlorad arbetsförtjänst till representantskapets ledamöter för 2015 utgår 

med 1 654 kronor per dag 

 

att  reseersättning utgår med faktiska kostnader för färdbiljetter samt milersättning enligt LOs 

reglemente. 

 

 

15. Fyllnadsval 
A. Ledamot till LOs valberedning 

Monika Theodorsson har avsagt sig sitt uppdrag i LOs valberedning. Förslag till ny 

ledamot i LOs valberedning presenteras av valberedningen på repskapet 

 

B. Kompletteringsval förtroendevalda revisorer. Förslag till 2e revisorssuppleant är Lars 

Petersson, Seko. Valberedningen föreslår att platsen som 3e revisorssuppleant är 

vakant fram till LOs kongress i juni 2016. 

 

Förslag till beslut:  

 

att  välja … till ny ledamot i LOs valberedning 

 

att välja Lars Petersson, Seko, till 2e revisorssuppleant 

att uppdraget som 3e revisorssuppleant blir vakant fram till LOs kongress i juni 2016 



 

16. Val av auktoriserad revisor 
Representantskapet väljer årligen en auktoriserad revisor. Följande förslag föreligger: Lars 

Wennberg PWC. 

 

Förslag till beslut: 

 

att välja Lars Wennberg, PwC, till auktoriserad revisor för 2015. 

 

17. Motionsbehandling 
 

Motion – AFA-försäkringarna 
GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch 

 

Vi ser i vårt samhälle att det ställs högre krav på gemene man när någon i ens närhet blir sjuk, 

det gäller för gammal som ung. Man hör ofta att det finns ont om vårdplatser och man ska 

vårdas i hemmet med hjälp av hemvård, det är då kraven från samhället ökar på anhöriga. 

 

I vårt land kan vi ansöka om att få närståendepenning när vi har en nära anhörig som är svårt 

sjuk och behöver extra stöd. Detta ska vara ett komplement till samhällets insatser. Man kan 

alltså vara ledig från sitt ordinarie arbete och som nära anhörig hjälpa till med att göra 

ärenden som t ex gå och handla mat, mediciner och följa med till läkare. 

 

Närståendepenning ger dig knappt 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst. Om du 

är anställd beräknas ersättningen utifrån din arbetstid i dagar eller timmar. Är du arbetslös får 

du ersättningen beräknad per kalenderdag. Närståendepenning kan betalas ut i högst 100 

dagar, i vissa fall 240 dagar. 

 

Vad händer då när man har fått närståendepenning och tar ut 100 dagar? Jo, man får knappt 

80 procent av sin sjukpenninggrundande inkomst. Eftersom man inte har jobbat på sitt 

ordinarie arbete så kan inte arbetsgivaren betala in någon pensionspremie. Man omfattas inte 

heller av någon avtalssjukförsäkring som man gör om man själv är sjuk. Man tappar även 

betalda semesterdagar, för att lagen säger att man bara har rätt till 45 semesterlönegrundande 

dagar när man tar närståendevård. 

 

GS förbundsstyrelse föreslår LOs representantskap besluta 

 

att LO får i uppdrag att se över AFA-försäkringarna så att de även omfattar de som tar ut 

närståendepenning, och 

 

att LO verkar politiskt för att öka de semesterlönegrundande dagar som finns i 

semesterlagen § 17 för närståendevård 

 

Utlåtande över motionen 

 
En person som avstår från arbete för att vårda en närstående person, vuxen eller barn, som är 

svårt sjuk kan få närståendepenning från Försäkringskassan. Det finns inte något krav på att 

vården som den närstående ger ska bestå av traditionell sjukvård. Det räcker med att finnas till 

hands som medmänniska. Det går att få närståendepenning även om den sjuke vårdas på 



sjukvårdsinrättning. För att få närståendepenning krävs att Försäkringskassan erhållit och 

godkänt ett läkarutlåtande. 

  

Hen kan få hel, halv eller en fjärdedels närståendepenning beroende på hur stor del av dagen 

hen avstår från att arbeta för att vårda den sjuke. Flera närstående kan turas om i vården och få 

ersättning för olika dagar eller olika delar av dagen. Närståendepenning kan inte betalas ut till 

flera vårdare för samma tid. 

 

Under den tid närståendepenning betalas ut har hen rätt att vara ledig från arbetet. Till 

närstående räknas anhöriga, men även andra som patienten har nära relationer med, till 

exempel vänner eller grannar. Både den som ska ansöka om närståendepenning och den sjuke 

måste vara försäkrade i Sverige och vården ska ges i Sverige eller i annat EU-land. 

Med svårt sjuk menas sådana sjukdomstillstånd som innebär ett påtagligt hot mot den sjukes 

liv. 

Styrelsen anser att det behövs stora satsningar på de offentliga vård- och omsorgstjänsterna 

framöver. Utvecklingen mot att anhöriga får ta över ansvar för omsorg och vård för att de 

offentliga resurserna brister måste motverkas.  

 

Samtidigt anser styrelsen att en modell som ger reglerade möjligheter att gå ned i arbetstid 

eller avstå förvärvsarbete för att ge vård och omsorg till en nära anhörig är bra och 

välbehövligt. Sådana möjligheter finns för andra syften inom till exempel 

föräldraledighetslagen och föräldraförsäkringen. 

 

Den som får närståendepenning får ersättning från Försäkringskassan med knappt 80 procent 

och inga kompletterande ersättningar från de kollektivavtalade försäkringarna. Det blir heller 

inga premier inbetalda för avtalspensionen för tid med närståendepenning. 

      Styrelsens uppfattning är att om man beviljats närståendepenning från försäkringskassan 

också borde ha rätt till kompletterande ersättning från AFA försäkring under hela perioden 

med närståendepenning.  

 

Styrelsen anser att en sådan förbättring ska finnas med för övervägande och prioritering bland 

kraven i kommande avtalsförhandlingar.  

 

Huruvida hela antalet närståendepenningdagar bör vara semestergrundande kan diskuteras. 

För många av typerna av semesterlönegrundande frånvaro är det endast en del av 

frånvarodagarna som är semesterlönegrundande.  

 

Vid sjukdom gäller att 180 dagar per år är semesterlönegrundande, vid föräldrapenning är 120 

dagar per vårdnadshavare av försäkringens totala antal dagar (480 dagar) 

semesterlönegrundande. Vad gäller tillfällig föräldrapenning för vård av barn är hela antalet 

ledighetsdagar, 120 per år per vårdnadshavare och barn, semesterlönegrundande.  

 

Jämför man syftet med de olika ledigheterna går det att argumentera att närståendepenning 

bör likställas med tillfällig föräldrapenning. 

 

En sjuk persons 100 närståendepenningdagar får delas mellan de anhöriga som ger omsorgen. 

Det kan innebära att en av två anhörigvårdare inte får någon semesterlönegrundande frånvaro 

alls, om de 45 dagarna redan använts av den andra.  

 



Baserat på tjänstledighetens syfte och begränsade omfattning anser LOs styrelse att det är 

rimligt att antalet semesterlönegrundande dagar i semesterlagen § 17 för närståendepenning 

bör öka. 

 

Föreslås till beslut: 

 

att första att-satsen bifalles 

 

att andra att-satsen bifalles 

 

 

18. Nya ledamöter i LOs styrelse och representantskap 
I samband med förbundskongresser/möten/ändrad mandatfördelning har det blivit förändring 

av ledamöter i LOs styrelse och representantskap 

 

Fastighetsanställdas förbund: Hans Öhlund har lämnat sitt uppdrag i LOs styrelse och som 

representantskapsledamot.  

Till ordinarie ledamot föreslås Magnus Pettersson, till 1e ersättare Yvonne Nygårds, till 2e 

ersättare Jari Visshed och till 3:e ersättare Ewa Edström. 

 

Till ombud till repskapet föreslås Yvonne Nygårds och Jari Visshed. Båda två som ordinarie 

ombud. 

 

Hotell och Restaurang Facket: Ella Niia har lämnat sitt uppdrag i LOs styrelse. Till ny 

ledamot föreslås Therese Gouvin.  

 

Till 1e ersättare föreslås Malin Ackholt, till 2e ersättare Pim Van Dorpel och till 3e ersättare 

Susanne Blom. 

 

Till ledamöter i LOs representantskap föreslås Pim van Dorpel, Rebecca Wallin och Bassem 

Majid. 

 

IF Metall: Monika Theodorsson har avsagt sig uppdraget som 3:e ersättare i LOs styrelse, 

ledamot i LOs representantskap samt ledamot i LOs valberedning. 

 

Platsen som 3:e ersättare i LOs styrelse lämnas för tillfället vakant. 

 

Till ledamot i LOs representantskap föreslås Lea Skånberg. 

 

Handelsanställdas förbund: Harald Pettersson har lämnat sitt uppdrag som ersättare i LOs 

styrelse. 

 

Till 3:e ersättare i LOs styrelse föreslås Elisabeth Brandt-Ygeman. 

 

Till ledamöter i LOs representantskap föreslås Elisabeth Brandt Ygeman och Maria Nyberg. 

 

Kommunalarbetareförbundet: Lena Andersson, Christina Dahlström, Sofia Eriksson, Esef 

Mehanovic och Lotta Lundén har lämnat sina uppdrag som ledamöter i LOs representantskap. 

Nya ledamöter i LOs repskap föreslås Jenny Moverare, Sara R Pettersson, Zekiye Güler och 

Elpida Georgitsi. 



 

Förslag till beslut: 

 

att  notera informationen 

 

19. Övriga frågor 
 

20. Avslutning 
 

 

 

 

 

 

 

 


