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Dagordning 
vid LOs representantskaps möte den 14 maj 2014, med start kl 10.00, i Z-salen på 
ABF Stockholm, Sveavägen  
 
 
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 
 
Karl-Petter Thorwaldsson håller parentation. 
 
4. Antagande av dag- och arbetsordning 
 
Förslag till dag- och arbetsordning enligt följande: 
 
Mötet pågår mellan kl 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 representantskapsmötets offentlighet 
9. Röda sångboken 
10. Berättelse över Landsorganisationens verksamhet 2013 
11. Revisionsberättelse för 2013 
12. LOs minnesfonds årsredovisning 
13. Beslut om ansvarsfrihet för LOs styrelse 
14. Gästerna har ordet –  Guy Ryder, ILO 
   Marita Ulvskog, Europaparlamentet 
15. Ekonomisk ersättning till representantskapets ombud  
16. Val av auktoriserad revisor 
17. Motionsbehandling 
18. Verksamhetsplanering 2014 och 2015 
19. Nya ledamöter i LOs representantskap 
20. Övriga frågor 
21. Avslutning 
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Förslag till beslut 

 
att godkänna dag- och arbetsordningen. 
 
 
5. Val av två ordföranden 
 
Följande förslag till ordförande för mötet föreligger: Ella Niia, HRF och Lars-Anders 
Häggström, Handels. 
 
Förslag till beslut 

 
att utse Ella Niia och Lars-Anders Häggström till ordförande för mötet. 
 
 
6. Val av sekreterare 
 
Följande förslag till sekreterare för mötet föreligger: Ewa Lundell, LO 
 
Förslag till beslut 

 
att utse Ewa Lundell till sekreterare för mötet. 
 
 
7. Val av två justerare 
 
Följande förslag till justerare för protokollet föreligger: Jan-Henrik Sandberg, Pappers 
och Anneli Jonsson, Seko 
 
Förslag till beslut: 

 
att utse Jan-Henrik Sandberg och Anneli Jonsson 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. Röda sångboken 
 
På LOs representantskapsmöte i oktober 2011 behandlades en motion från IF Metall 
om en ny sångbok. Då beslöts att hänskjuta frågan till ABF och Arbetarrörelsens kul-
turfond. Nu är ”Röda sångboken” klar och ABF återrapporterar till representantskap-
et. Mötet ges också möjlighet att sjunga en av sångerna i boken. 
 
Förslag till beslut: 
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att notera informationen. 
 
 
10. Berättelse över Landsorganisationens verksamhet 2013 
 
Verksamhetsberättelsen föredras. 
 
Förslag till beslut: 

 
att godkänna verksamhetsberättelsen för 2013. 
 
 
11. Revisionsberättelse för 2013 
 
Revisorerna föredrar revisionsberättelsen för 2013. 

 
Förslag till beslut: 

 
att godkänna revisonsberättelsen. 
 
 
12. LOs minnesfonds årsredovisning 
 
Förslag till beslut: 

 
att godkänna årsredovisningen för 2013. 
 
 
13. Beslut om ansvarsfrihet för LOs styrelse 
 
Revisorerna föredrar ärendet. 
 
Förslag till beslut: 

 
att bifalla LOs styrelse ansvarisfrihet för 2014. 
 
 
14. Gästerna har ordet 
 
Guy Ryder, generaldirektör ILO 
Marita Ulvskog, Europaparlamentet 
 
 
15. Ekonomisk ersättning till representantskapets ombud 
Enligt LOs stadgar ska ersättning till deltagare i representantskapet, som förlorar ar-
betsförtjänst, beslutas av representantskapet varje år. 
 
2013 utgick ersättning med 1.614 kronor. 
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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 indi-
kationerna, enligt LOs lönestatistiker, säger att uppräkningen bör bli 2,5 procent vilket 
gör att arvodet för de som förlorar arbetsförtjänst i och med deltagande i LOs repre-
sentantskap under 2014 blir 1.654 kronor. 
 
Förslag till beslut: 

 
att ersättning för förlorad arbetsförtjänst till representantskapets ledamöter för 2014 

utgår med 1.654 kronor per dag samt 
 
att reseersättning utgår med faktiska kostnader för färdbiljetter samt milersättning 

enligt LOs resereglemente.  
 
 
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 2013. 
 
 
17. Motionsbehandling 
 
Motion 1 – Kompetensförsörjning i hälso- och sjukvården 
Kommunalarbetareförbundet 
 
Hälso- och sjukvård av hög kvalitet som är tillgänglig för alla är en av välfärdens 
viktigaste komponenter. LO-förbunden har arbetat hårt med att försvara den gene-
rella välfärden och allas rätt till en bra hälsa. En välkänd utmaning för framtidens 
hälso- och sjukvård är finansieringsfrågan när fler blir äldre och mer vårdkrävande. 
En mindre debatterad utmaning är personalförsörjningen. 
 
Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) kommer 81 000 personer att behöva 
rekryteras till år 2019 för att möta pensionsavgångar och ett ökat vårdbehov. Arbets-
organisationen har den senaste 20-årsperioden gått mot att den yrkesutbildade per-
sonalen ersätts av akademisk utbildad arbetskraft. Detta fenomen brukar kallas aka-
demisering och sker på hela arbetsmarknaden. Yrkesskicklighet likställs ofta med 
akademisk utbildning, forskningen betonas som bas för kunskapsutveckling i stället 
för praktisk erfarenhet. Denna syn på kunskap är ohållbar utifrån ett framtida rekry-
teringsbehov och innebär dessutom sämre patientsäkerhet och omhändertagande. 
 
Sedan 1998 har antalet läkare ökat med 37 procent och sjuksköterskor med 23 pro-
cent. Samtidigt har var fjärde undersköterska försvunnit. 
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Många omvårdnadsforskare poängterar patientomvårdnadsrelationens betydelse för 
patientens trygghet och säkerhet samt vikten av att stödja patientens självbestäm-
mande och integritet. Samspelet mellan patient och vårdpersonal är grunden för en 
god vård. I begreppet omvårdnad ingår närhet till människor och att tillgodose pati-
entens behov, inte bara fysiska utan även psykiskt, socialt och existentiellt. Trots att vi 
vet detta har den yrkesgrupp som är utbildad för det patientnära arbetet – underskö-
terskan – minskat drastiskt. 
 
För att säkerställa en hälso- och sjukvård av högsta kvalitet krävs omedelbara utbild-
ningsinsatser inom ramen för yrkesutbildningen. Även inom äldreomsorgen och verk-
samheter riktade till funktionshindrade råder stor brist på yrkesutbildad personal. 
Under flera år har för få undersköterskor utbildats på både det gymnasiala vård- och 
omsorgs- programmet – Komvux – och inom arbetsmarknadsutbildningen. Komvux’ 
kapacitet behöver öka rejält och möjligheter till bristyrkesutbildning för arbetslösa 
måste återinföras. 
 
Särskilda insatser bör också göras för att underlätta för män att etablera sig i om-
vårdnadsyrken eftersom arbetstillfällen inom traditionellt manliga yrken minskat. 
 
Kommunal arbetar aktivt med alla dessa frågor men behöver också stöd från LO för 
att klara vissa generella delar, som skapar nödvändiga förutsättningar för att tillräck-
ligt antal undersköterskor ska kunna utbildas. 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslås 
 
att  LO driver frågan att öka kapaciteten i vuxenutbildningen – Komvux – och Yrkes-

Vux, 
 
att  LO driver frågan att öka kapaciteten inom Myndigheten för Yrkeshögskolan, 
 
att LO driver frågan att öka Arbetsförmedlingens möjligheter att bedriva bristyrkes-

utbildningar, 
 
att LO driver frågan om återinförande av vuxenstudiestöd och 
 
att LO driver frågan att Arbetsförmedlingen ska stimulera män att utbilda sig inom 

omvårdnadsyrken. 
 
Utlåtande 
 
att  LO driver frågan att öka kapaciteten i vuxenutbildningen – Komvux – 
 och YrkesVux, 
 
att  LO driver frågan att öka kapaciteten inom Myndigheten för Yrkeshögskolan, 
 
att LO driver frågan att öka Arbetsförmedlingens möjligheter att bedriva bristyrkes-

utbildningar, 
 
att LO driver frågan om återinförande av vuxenstudiestöd och 
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att LO driver frågan att Arbetsförmedlingen ska stimulera män att utbilda sig inom 
omvårdnadsyrken. 
 
Den framtida kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården är en mycket ange-
lägen framtidsfråga. Motionären belyser väl hur ett ökat vårdbehov och pensionsav-
gångar utgör en stor utmaning för att klara vården med bibehållen kvalitet och patient-
säkerhet. Den ökade akademiseringen utgör ytterligare en utmaning. 
 
En viktig del av lösningen återfinns inom vuxenutbildningen. Dessvärre har platserna 
på Komvux kraftigt skurits ner under den gångna tioårsperioden. Yrkesvux tillkom 
2009 som en tillfällig konjunkturell insats. Verksamheten planeras få ett mycket lågt 
anslag 2015 för att helt upphöra 2016. Detta trots att behovet av på gymnasial nivå 
yrkesutbildad arbetskraft enligt SCB kommer att öka fram till 2030. Detta måste 
också ses i ljuset av ett kraftigt vikande söktryck till i princip samtliga yrkesförbere-
dande program på gymnasiet. LO driver i alla tillgängliga kanaler, till exempel i re-
missvar, rapporter och olika former av debattinlägg och kontakter med politiken, kra-
vet på att yrkesvux ska permanentas och bli en reguljär del av det svenska vuxenut-
bildningssystemet. Vidare har LO inom ramen för arbetet med det förbundsgemen-
samma utredningsprojektet Arbetsmarknaden efter krisen föreslagit att arbetsmark-
nadens parter måste knytas närmare yrkesvux, till exempel genom de lokala och nat-
ionella programråden. Yrkesvux måste även kunna användas av den som har fullstän-
diga betyg från gymnasiet men en svag ställning på arbetsmarknaden. Här finns också 
möjlighet att titta särskilt på bristyrken, som de inom hälso- och sjukvård. LO ser 
också vikten av att öka kapaciteten inom Komvux. 
 
Yrkeshögskolan är en viktig institution för yrkesstudier på eftergymnasial nivå. Det 
finns dock flera förbättringsområden. Ett av dem är att utbildningarna måste kunna 
drivas mer långsiktigt. Idag beviljas inte utbildningar för mer än en tvåårsperiod, där-
efter måste de omprövas av myndigheten. Detta även om rekryteringsbehoven sträck-
er sig över lång tid. Det skapar ryckighet och låg kännedom om utbildningarna bland 
både elever och arbetsgivare. Dessutom skapar det hinder i upparbetandet av viktiga 
samverkansforum, till exempel med arbetsmarknadens parter.  
 
Det finns flera väldigt avancerade kurser inom ramen för gymnasieskolans yrkesför-
beredande program. De är ofta valbara och det är därför inte säkert att alla elever som 
skulle vilja eller behöva gå dem gör det under sin gymnasietid. Dessa kurser finns det 
en stor efterfrågan på men Yrkeshögskolan kan inte erbjuda dem eftersom de formellt 
sett är gymnasiala.  En större flexibilitet i vilket utbud Yrkeshögskolan kan ha skulle 
göra den än mer relevant ur ett arbetsmarknadsperspektiv. Ett annat problem, som 
motionären lyfter i sin andra att-sats, är Yrkeshögskolans kapacitet. Idag beviljas 28 
procent av ansökningarna om att starta utbildningar, trots att YH-myndigheten bedö-
mer att minst det dubbla hade kunnat godkännas. Dessvärre har regeringen inte ansla-
git tillräckliga resurser för det. LO driver frågan om en utökad Yrkeshögskola som 
präglas av mer långsiktighet och större flexibilitet i kursutbudet. Det görs inom ramen 
för rapporter och annan opinionsbildning men också inom YH-myndighetens arbets-
marknadsråd där LO är representerat. 
 
Den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen utgör kärnan i en effektiv aktiv ar-
betsmarknadspolitik. Genom arbetsmarknadsutbildningen kan Arbetsförmedlingen 
överbrygga skillnader i krav och kompetens på arbetsmarknaden. Arbetslösa kan ut-
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bildas för bristyrken och därmed kraftfullt stärka sina chanser till jobb. Framtida 
flaskhalsar på arbetsmarknaden undviks och strukturell arbetslöshet motverkas. Det är 
effektivt. LO ser därför kritiskt på hur platserna i den yrkesinriktade arbetsmarknads-
utbildningen hållits på en mycket låg nivå alltsedan den borgerliga regeringens om-
läggning av arbetsmarknadspolitiken 2007. LO driver aktivt kravet om att kraftfullt 
utöka arbetsmarknadsutbildningen, från dagens cirka 12 000 platser i genomsnitt per 
månad (inom och utanför garantiprogrammen) till omkring 40 000 platser i genom-
snitt per månad tills dess konjunkturen står förbättrad och arbetslösheten dämpas. Di-
mensioneringen av olika inriktningar bör bestämmas i nära samverkan med arbets-
marknadens parter. Kravet om att utöka arbetsmarknadsutbildningen för LO fram i 
alla tillgängliga kanaler, riktat till nuvarande regering såväl som kommande. LO dri-
ver också kravet om att även utöka den förberedande utbildningen då denna är en vik-
tig del som en länk i en kedja av insatser för att uppnå effektiv matchning.  
 
För det livslånga lärandet är det centralt att det finns reella möjligheter för vuxna att 
studera. Sedan vuxenstudiestödet avskaffades har det ekonomiska åtagandet för den 
enskilde ökat. För den som går från arbete till studier blir hoppet mellan lön och stu-
diestöd stort, många gånger så stort att studier väljs bort. LO avser att se över studie-
finansieringsfrågan senare i höst med fokus på att stärka möjligheterna till ett livslångt 
lärande.  
 
Liksom motionären antyder har arbetsmarknadspolitiken en roll att spela i arbetet med 
att motverka den könssegregering som svensk arbetsmarknad så starkt präglas av. 
Kvinnors och mäns tillgång till den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen visar 
dock att Arbetsförmedlingen har mycket arbete kvar att göra för att axla detta ansvar. 
Bland deltagare i den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen syns en könsstereo-
typ fördelning. Kvinnor går främst utbildningar riktade mot kvinnodominerade yrken, 
exempelvis vård och omsorg, och män går utbildningar för arbete i traditionellt mans-
dominerade branscher. LO har påvisat detta, bland annat i den första av en årligen 
återkommande arbetsmarknadsrapport Stort omfång – svagt innehåll, Svensk arbets-
marknadspolitik 2013, och fortsätter att lyfta fram behovet av genomgående analyser 
av arbetsmarknadspolitikens styrning och tillämpning utifrån detta perspektiv. 
 
Motionären lyfter flera frågeställningar som är viktiga, inte bara för kompetensför-
sörjningen inom hälso-och sjukvården utan för arbetsmarknaden i stort och en effektiv 
matchning som samtidigt syftar till att bryta könssegregationen. Liksom anförts ovan 
är detta frågor LO prioriterar högt men som motionären anför finns anledning att fort-
sätta arbetet framöver, oavsett utfall vid valet 2014.  
 
Förslag till beslut: 

 
att bifalla motion 1. 
 
 
Motion 2 – Krav vid offentliga upphandlingar 
Kommunalarbetareförbundet 
 
LO har under lång tid drivit frågan att den offentliga upphandlingen ska användas 
som ett verktyg för att främja angelägna samhällsmål och att upphandlingen inte får 
leda till konkurrens med låga löner och försämrade anställningsvillkor. LO:s mål är 
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att alla som arbetar på den svenska arbetsmarknaden ska ha lika lön och anställ-
ningsvillkor för samma arbete. 
 
Ett problem som uppmärksammats är hur offentliga upphandlingar i flera branscher 
försvårar för de anställda att höja sin lön och behålla intjänade förmåner. Anbudsgi-
varna lämnar offerter utifrån kalkyler där all, eller stora delar av personalen är ny-
anställd och därmed har lägsta lön enligt avtal. Den nuvarande leverantören är bun-
den av avtal med sina anställda, som fått lönehöjningar i enlighet med avtal, och kan 
därmed inte möta den nya anbudsgivarens bud.  
 
Förutom att denna situation hotar de anställdas rättigheter enligt kollektivavtal så 
leder det till att hela funktionssättet i berörda branscher försämras. När utsikterna att 
vinna ett kontrakt två gånger i följd systematiskt försvåras tappar arbetsgivarna det 
långsiktiga engagemanget i verksamheten. Det är dåligt för beställarna, för arbetsta-
garna och för arbetsgivarna själva. Erfarenheten visar också att oseriösa företag 
utnyttjar det förutsägbart ojämna utgångsläget, vilket ytterligare skapar problem i 
berörda branscher. 
 
Ett sätt att komma bort från nuvarande situation är att myndigheten vid upphandling-
en ställer krav på att den nya leverantören ska ta över avlämnande leverantörs perso-
nal med oförändrade villkor, inklusive arbetstid och intjänade förmåner. Därigenom 
skapas jämnare förutsättningar för de i anbudsgivningen deltagande företagen. Såd-
ana krav ställs också redan nu i offentliga upphandlingar runt om i Sverige. Det finns 
dock en olycklig osäkerhet kring dessa kravs laglighet. 
 
Vilka krav som en upphandlande myndighet får ställa är en återkommande diskuss-
ion. Osäkerheten bottnar i det upphandlingsrättsliga regelverket, vilket ytterst vilar 
på ett antal EU-rättsliga principer som tolkas på olika sätt av olika auktoriteter. Vad 
gäller personalövertagande har i Sverige en olycklig situation uppkommit där en 
tvivelaktig tolkning av ett Kammarrättsavgörande fått stort genomslag. 
 
Enligt förbundet ger upphandlingsregelverket redan i dag det nödvändiga lagliga 
utrymmet för myndigheter att ställa krav på personalövertagande. Att bredda detta 
utrymme är dessutom ett centralt syfte bakom de nya upphandlingsdirektiven som 
antagits och som för närvarande är under implementering. Genom direktivet utökas 
och förtydligas möjligheterna att ställa sociala krav vid offentliga upphandlingar. 
 
Det är dock av stor vikt att det för alla parter görs tydligt att personalövertagande är 
ett tillåtet krav. För den omständigheten att rättsprövande instanser skulle finna att 
ett sådant krav strider mot regelverket bör lagstiftningen ändras.  
 
Med hänvisning till ovanstående föreslås 
 
att  LO ska verka för att påverka lagstiftare och ansvariga myndigheter att i lag eller 

på annat sätt förtydliga möjligheten att enligt upphandlingsregelverket ställa 
krav på att nya leverantörer ska ta överavlämnande leverantörers personal med 
oförändrade villkor, inklusive arbetstid och intjänade förmåner och 

 
att LO, om rättsprövande instanser skulle finna att detta krav inte är förenligt med 

nuvarande lagstiftning, verkar för att ändra lagstiftningen. 
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Utlåtande 
 
att  LO ska verka för att påverka lagstiftare och ansvariga myndigheter att i lag eller 

på annat sätt förtydliga möjligheten att enligt upphandlingsregelverket ställa 
krav på att nya leverantörer ska ta över avlämnande leverantörers personal med 
oförändrade villkor, inklusive arbetstid och intjänade förmåner och 

 
att LO, om rättsprövande instanser skulle finna att detta krav inte är förenligt med 

nuvarande lagstiftning, verkar för att ändra lagstiftningen. 
 
Som berörs i motionen råder det en osäkerhet om vilka krav som kan ställas vid of-
fentlig upphandling. I nu aktuellt fall berörs möjligheten för den upphandlande myn-
digheten att kräva att den leverantör som får kontraktet ska ta över personal från myn-
digheten själv eller från en tidigare entreprenör.  
 
Konkurrensverket har själva gjort bedömningen att ett sådant krav inte kan ställas 
med hänvisning till Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3696-1998 samt EU-rätten.1  
 
Det vägledande avgörandet på området från EU-domstolen är mål C-172/99 Liikenne. 
Av detta avgörande framgår det att upphandlingsdirektivet inte alls har till syfte att 
befria de upphandlande myndigheterna och de företag som erbjuder sina tjänster i de 
aktuella upphandlingarna från samtliga lagar och förordningar som är tillämpliga på 
den ifrågavarande verksamhet, i synnerhet inte inom det sociala området eller trygg-
hetsområdet, så att anbuden skulle lämnas utan några begränsningar. Av detta följer 
att hänsyn till överlåtelsedirektivet ska tas vid offentlig upphandling.  
 
Om den upphandlande myndigheten gör bedömningen att upphandlingen kommer att 
innebära en övergång av verksamhet enligt 6b § LAS så ska ett krav på övertagande 
av personal ställas. Det problematiska är dock att en bedömning av om en övergång 
av verksamhet är aktuell sker från fall till fall där hänsyn ska tas till en rad olika om-
ständigheter.  
 
I de fall upphandlingen inte medför att en tillämpning av 6b § LAS aktualiseras måste 
kravet på övertagande av personal knytas till ett bestämt kriterium för att stå i över-
ensstämmelse med överlåtelsedirektivet. Detta förhållande förändras inte av det nya 
upphandlingsdirektivet.  
 
Övertagandet av personal har inom vissa verksamheter stor betydelse för kvaliteten på 
den tjänst som ska upphandlas. Så är t ex fallet vid upphandling av hemtjänst eller 
gruppboende. Vidare kan den upphandlande myndigheten göra gällande att det är mer 
ekonomiskt föredelaktigt för den upphandlande myndigheten om personalen övertas. 
Sker inget sådant övertagande kan övertalighet uppstå hos den upphandlande myndig-
heter med kostnader som följd.  
 
Utifrån ett rättsligt perspektiv kan således krav uppställas på att personalen övertas i 
vissa fall. Vid övergång av verksamhet regleras den övertagande personalens rättig-
heter av 6 b § LAS samt 28 § MBL. Någon möjlighet att ställa krav på att entreprenö-

                                                 
1 Konkurrensverkets skrift Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling s 41f. 
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ren ska ta över personalen med oförändrade villkor, inklusive arbetstid och intjänade 
förmåner finns därför inte. Denna fråga regleras av lagstiftningen. I denna del kan 
nämnas att anställningsavtalen övergår oförändrade. Vidare gäller den begränsningen 
att, om den nya arbetsgivaren redan är bunden av något annat kollektivavtal som kan 
tillämpas på de arbetstagare som följer med, tillämpningen av tidigare villkor enligt 
det då gällande kollektivavtalet begränsas till ett år.  
 
EU-lagstiftningen reglerar på området vilka inhemska lagstiftningsåtgärder som kan 
vidtas. Särskilt bör uppmärksammas att det uttryckligen följer av överlåtelsedirektivet 
att en medlemsstat kan välja att införa regler som är mer gynnsamma för arbetstagar-
an. Således skulle det vara möjligt att i Sverige lagstifta om att fler situationer än idag 
skulle falla in under 6b § LAS. Detta skulle även möjliggöra för upphandlande myn-
digheter att i större utsträckning ställa krav på övertagande av personal.  
 
Styrelsen bedömning är att det som föreslås av förbundet ligger väl i linje med det nu 
gällande rättsläget. Mot bakgrunde av detta 
 
Förslag till beslut: 

 
att  bifalla motion 2.  
 
 
18. Verksamhetsplanering 2014 och 2015 
 
Birgitta Heijer föredrar ärendet. 
 
Förslag till beslut: 
 
att notera informationen. 
 
 
19. Nya ledamöter i LOs representantskap 
 
I samband med förbundskongresser/möten/ändrad mandatfördelning har det blivit 
förändring av ledamöter i LOs representantskap. 
 
GS: I och med förändrad mandatfördelning med anledning av förbundens medlems-
siffror för 2013 minskas GS delegation med ett ombud. Till att lämna uppdraget före-
slås Patrik Harrysson. 
 
Handelsanställdas förbund: Therese Möller och Jessica Samuelsson har avsagt sig 
sina uppdrag, Johan Haataja har lämnat förbundet. Till nya ombud föreslås Tommie 
Hägg, Martin Ångman och Per Bardh. 
 
IF Metall: Martin Gunnarsson lämnar sitt uppdrag. Till nytt ombud föreslås Lis Er-
ixon. I och med förändrad mandatfördelning med anledning av förbundens medlems-
siffror för 2013 minskas IF Metalls delegation med ett ombud. Till att lämna uppdra-
get föreslås Carin Wallenthin. 
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Kommunal: Ulf Nilsson och Christina Schelin Eriksson har lämnat sina uppdrag. Till 
nya ombud föreslås Eva Kärrman och Maritha Mähler. I och med förändrad mandat-
fördelning med anledning av förbundens medlemssiffror för 2013 utökas Kommunals 
delegation med ett ombud. Till nytt ombud föreslås Lotta Lundén.  
 
Seko: I och med förändrad mandatfördelning med anledning av förbundens medlems-
siffror för 2013 utökas Sekos delegation med ett ombud. Till nytt ombud föreslås He-
len Thornberg.  
 
Förslag till beslut: 

 
att de nya ledamöterna utses enligt valberedningens förslag.  
 
 
20. Övriga frågor 
 
 
21. Avslutning 
 


