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Snabbprotokoll LOs 29e återupptagna kongress 2021

13. Vårt uppdrag
13.c Organisering
Motionerna 13.20, 13.21 (att-satserna 1, 3 och 4), 13.22–13.23, 13.24 (att-satserna 2 och 3),
13.25 (att-satserna 2, 3 och 4), 13.11 (att-sats 1), 13.26–13.28, 13.29 (att-satserna 1 och 2),
13.30-13.42 samt 13.29 (att-sats 3)
13.20
att LO ska ta fram en handlingsplan för att organisera nya grupper på arbetsmarknaden,
att LO ska ta fram en handlingsplan för att stärka organiseringen hos grupper med svag
facklig organisationsgrad i dag samt
att ansvaret för detta åläggs förbunden solidariskt oavsett förbundstillhörighet.
13.21 (att-satserna 1, 3 och 4)
att LOs viktigaste fråga närmaste kongressperiod är att stötta LO-förbunden att vända den
negativa utvecklingen av organisationsgraden för arbetare,
att detta arbete startar skyndsamt samt
att en långsiktig strategisk plan tas fram.
13.22
att LO fortsätter och förstärker det gemensamma arbetet med organisering och värvning samt
att LO specifikt förstärker utvecklingen av gemensamma digitala strategier för värvning.
13.23
att LO utreder möjligheten till förbundsgemensamt arbete vid utvalda arbetsplatsområden i
projektform samt
att LO tar fram en handlingsplan om hur detta ska genomföras och avsätter nödvändiga
ekonomiska medel för detta.
13.24 (att-satserna 2 och 3)
att LO fortsätter samordna förbundens arbete med att underlätta övergångar mellan
förbunden och kompletterar det arbetet med en lösning på hur förbunden ska underlätta för
medlemmar att bli företrädd även om medlemmen har flera anställningar inom olika
branscher samt
att LO samordnar förbundens följsamhet i bransch- och yrkesutvecklingen så att LO och
förbunden gemensamt definierar framtida LO medlemmar.
13.25 (att-satserna 2, 3 och 4)
att LO får fortsätta samordna förbundens arbete med att underlätta övergångar mellan
förbunden och komplettera med lösningar för hur förbunden ska underlätta för medlemmar
att bli medlem och företrädda även om medlemmen har flera anställningar inom olika
branscher med prekära anställningsförhållanden tills dess medlemmen har etablerat sig i en
bransch,
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att LO samordnar förbundens följsamhet i bransch- och yrkesutvecklingen så att LO och
förbunden gemensamt definierar framtida LO-medlemmar samt
att LO samordnar förbundens gemensamma utredning om huruvida förbundens struktur,
organisation eller andra hinder finns för förbundens förmåga att organisera de medlemmar
som definieras i första, andra och tredje att-satsen.
13.11 (att-sats 1)
att LO verkar för att underlätta för oss fackliga på Samhall, både att hålla kvar våra
medlemmar och få fler fackliga förtroendevalda (behandlas under dagordningspunkt 13c).
13.26
att LO justerar åldern för att omfattas av ”LO ung” från 30 år till 35 år.
13.27
att LO höjer ungdomsåldern från 30 år till 35 år.
13.28
att medlemsvärvning ska vara en naturlig del i uppsökeriet på Facket på Sommarjobbet samt
att deltagarna på Facket på sommarjobbet ska få en grundläggande utbildning i
medlemsvärvning och hur man fyller i respektive inträdesblankett för de aktuella förbunden
vars arbetsplatser man besöker under Facket på sommarjobbet.
13.29 (att-satserna 1 och 2)
att LO ska prioritera den ordinarie verksamheten inom LO Ung genom ökad finansiering och
ökade resurser samt
att LO ska verka för att samtliga medlemsförbund prioriterar organiseringen av unga arbetare
inom den ordinarie verksamheten.
13.30
att LO ges i uppdrag att skyndsamt utreda hur unga på högskoleförberedande program på
gymnasiet ska kunna knytas till facket.
13.31
att LO inför ett medlemskap i LO för personer utan tillsvidareanställningar.
13.32
att LO tillsätter en utredning som utreder möjligheten om att införa ett ungdomsmedlemskap
inom LO.
13.33
att LO verkar för att utreda möjligheten om att införa ett ungdomsmedlemskap inom LO.
13.34
att LO ska utreda möjligheten för att införa ett ungdomsmedlemskap inom LO.
13.35
att ett ungdomsmedlemskap i LO skapas för dem mellan 18 och 25 oavsett vilken bransch
man arbetar i, under LO-kollektivet.
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13.36
att LO under kommande kongressperiod utreder och erbjuder ett gemensamt
elevmedlemskap inom LO.
13.37
att ge LOs styrelse i uppdrag att utreda möjligheterna om att införa kostnadsfritt
studiemedlemskap i LO.
13.38
att LO ska uppmana medlemsorganisationerna att erbjuda dubbelt medlemskap med
reducerad avgift för person som även är medlem i ett annat fackförbund samt
att LO ska uppmana de andra centralorganisationerna att uppmana sina respektive
medlemsorganisationer att erbjuda dubbelt medlemskap med reducerad avgift för person som
även är medlem i ett annat fackförbund.
13.39
att LO tar ett helhetsgrepp, tillsammans med förbunden, och möjliggör så att det blir enklare
att byta fackförbund.
13.40
att säkerställa att förbundsbyte blir smidigare,
att under nästa kongressperiod lösa övergången mellan LO-förbunden med BankID eller
annan digital lösning samt
att mottagande förbund ansvarar för att lösa övergången.
13.41
att LO verkar för att det ska vara enklare att byta förbund inom LO samt
att LO verkar för att ta fram en gemensam plattform som är webbaserad där medlemmen kan
logga in via Bank-ID och begära övergång till annat förbund. Plattformen kontaktar
nuvarande förbund samt blivande för vidare hantering av respektive förbund.
13.42
att LO ska ta fram och införa ett system som förenklar för LO-medlemmar att byta till rätt
avtalsområde och fackförening inom LO,
att LO-medlemmar endast ska behöva ta en kontakt för att byta fackförening inom LO,
att LO ska ta fram och införa att övergång mellan a-kassor inom LOs område ska göras på ett
smidigt, tillmötesgående och modernt sätt samt
att LO-medlemmarna endast ska behöva ta en kontakt för att byta a-kassa inom LOförbunden.
13.29 (att-sats 3)
att LO ska verka för ökad dataportabilitet inom LO för att underlätta processen med att byta
fackförbund (behandlas under dagordningspunkt 13c).
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I debatten deltog
Roland Andreasson, Handels
Anna Hjortheden, Hotell- och restaurangfacket
Beatrix Marquez Lago, Handels
Mathias Westbrand Emilsson, Hotell- och restaurangfacket
Viktor Risling, Seko
Isak Rudberg, Musikerna
Magnus Lagerqvist, Transport
Mikael Ladman, Transport
Mats Wahlström, Handels
Mats Panther, Handels
Martin Jonsson, Transport
Roger Edblom, Livs
Rebecca Borck, Livs
Eva Guovelin, LOs styrelse

Följande förslag förelåg
Styrelsens utlåtanden,
Anna Hjortheden, Hotell- och restaurangfacket, m.fl. bifallsyrkande på styrelsens utlåtande
på motion 13.22 med tilläggsatt-sats att LO får i uppdrag att årligen ta fram en särskild
aktivitetsplan för organisering och värvning.
Styrelsens bifallsyrkande på tilläggsatt-satsen på motion 13.22.
Magnus Lagerqvist, Transport, m.fl. bifallsyrkande på motion 13.23
Styrelsens bifallsyrkande på motion 13.24 att-satserna 2 och 3
Mathias Westbrand Emilsson, Hotell- och restaurangfacket, bifallsyrkande på styrelsens
utlåtande på motionerna 13.26 och 13.27
Mats Wahlström, Handels, bifallsyrkande på motion 13.28
Beatrix Marquez Lago, Handels, m.fl. bifallsyrkande på styrelsens utlåtande på motionerna
13.31–13.37
Roger Edblom, Livs, m.fl., bifallsyrkande på styrelsens utlåtande på motionerna 13.31-13.38
Viktor Risling, Seko, bifallsyrkande på motionerna 13.32, 13.33, 13.34 och 13.37
Martin Jonsson, Transport, bifallsyrkande på motion 13.36
Isak Rudberg, Musikerna, bifallsyrkande på motion 13.38
Roland Andreasson, Handels, bifallsyrkande på motion 13.40 att-sats 1.
Beslut
Kongressen beslutade
att bifalla tilläggsatt-satsen på motion 13.22
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande på motion 13.23
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande på motion 13.28
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande på motion 13.32
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Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande på motion 13.33
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande på motion 13.34
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande på motion 13.36
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande på motion 13.37
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande på motion 13.38
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande på 13.40 att-sats 1
Kongressen beslutade
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtanden.

13.e Gränsdragning
Utlåtande motionerna 13.50–13.54, 13.24 (att-sats 1) och 13.25 (att-sats 1)
13.50
att LO tillsätter en arbetsgrupp under kongressperioden som gör en översyn av
organisationsplanen från 2012,
att LO gör en kartläggning över vilka områden respektive LO-förbund organiserar i dag samt
att LO kontaktar TCO för att diskutera gränsen mellan arbetare och tjänstemän.
13.51
att LO tillsätter en arbetsgrupp under kongressperioden som gör en översyn av
organisationsplanen samt
att LO gör en kartläggning över vilka områden respektive LO-förbund organiserar.
13.52
att LO utreder att ett (1) LO-förbund organiserar och företräder de bemanningsanställda.
13.53
att LO-kongressen beslutar att avtals- och organisationsrätten för all renhållning ska tillfalla
Svenska Transportarbetareförbundet.
13.54
att Postnords lastbilschaufförer ska organiseras i Transport.
13.24 (att-sats 1)
att LO får rollen att avgöra organiseringsskyldigheten för förbunden för nya företeelser på
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svensk arbetsmarknad på motsvarande sätt som vid gränsdragningstvister (behandlas under
dagordningspunkt 13e).
13.25 (att-sats 1)
att LO får uppgiften att leda och avgöra organiseringsskyldigheten för förbunden vid nya
företeelser på svensk arbetsmarknad (behandlas under dagordningspunkt 13e).

I debatten deltog
Peter Lövkvist, Transport
Catarina Eriksson, Kommunal
Isak Rudberg, Musikerna
Eva Guovelin, LOs styrelse
Följande förslag förelåg
Styrelsens utlåtanden,
Catarina Eriksson, Kommunal, bifallsyrkande på styrelsens utlåtande på motion 13.53
Peter Lövkvist, Transport, bifallsyrkande på styrelsens utlåtande på motionerna 13.53
och 13.54.
Isak Rudberg, Musikerna, besvarandeyrkande på motion 13.53

Beslut
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande på motion 13.53
Kongressen beslutade
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtanden.

14. Våra arbetsplatser
14.a Kollektivavtal och lagar
Motionerna 14.5-14.7, 14.9-14.10 samt 14.22 (att-sats 2), 14.26 (att-satserna 1, 3, 4, 5 och 6),
14.11, 14.12 (att-sats 1), 18.15 (att-sats 2), 14.13-14.14, 14.54 (att-sats 5), 17.16 (att-sats 3),
17.75 (att-sats 1), 14.15, 14.16 (att-satserna 1, 2 och 3), 14.17-14.21 samt 14.97 (att-sats 1).
14.1
Beslutad på representantskapet 2020.
14.2
Beslutad på representantskapet 2020.
14.3
Beslutad på representantskapet 2020.
7

Snabbprotokoll LOs 29e återupptagna kongress 2021
14.4
Beslutad på representantskapet 2020.
14.5
att LO inte går med på utökade undantag i turordningsreglerna, varken via lagstiftning eller
via kollektivavtal.
14.6
att LO inte går med på utökade undantag i turordningsreglerna, varken via lagstiftning eller
kollektivavtal.
14.7
att LOs kongress motsätter sig alla förslag som försvagar turordningsreglerna,
att den nuvarande skrivningen om utköp ska stärkas till arbetstagarens fördel samt
att LO driver frågan om en politisk strejk för samtliga medlemsförbund för att sätta press på
varje regering som försöker försvaga turordningsreglerna.
14.8
Beslutad på representantskapet 2020.
14.9
att första stycket i § 39 skrivs om i enlighet med motionens syfte samt
att nämnda stycke förslagsvis får följande ordalydelse: Ska anställningsförhållandet anses
som upplöst om arbetstagaren i fråga samtycker därtill.
14.10
att LO starkt arbetar för att få till en ändring i LAS § 30 och 31 så att arbetsgivare ska,
samtidigt med underrättelse varsla lokal arbetstagarorganisation gällande alla berörda
arbetstagare, vare sig dom är medlemmar eller ej, svenska eller utländska.
14.22 (att-sats 2)
att LAS ändras så att regelverket gällande arbetsbrist blir tillämpligt om en arbetsgivare avser
att omreglera den anställdes sysselsättningsgrad (behandlas under dagordningspunkt 14a).
14.26 (att-satserna 1, 3, 4, 5 och 6)
att arbeta för tryggare anställningar (behandlas under dagordningspunkt 14.a),
att arbeta för ökad social trygghet (behandlas under dagordningspunkt 14.a),
att införa ett krav på procentanställningar där anställningsgrad framkommer i
anställningsavtalet (behandlas under dagordningspunkt 14.a),
att stärka det fackliga inflytandet över premisserna folk anställs på (behandlas under
dagordningspunkt 14.a) samt
att förtydliga hur anställningsavtal skrivs (behandlas under dagordningspunkt 14.a).
14.11
att LO ska verka för att framtida permitteringssystem förhindrar väsentliga inkomstbortfall,
oavsett arbetstid eller sysselsättningsgrad,
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att LO ska verka för att förhindra och minska de ekonomiska riskerna för permitterade
arbetstagare gällande SGI och vilken tid som ligger till grund för a-kassans beräkning av
eventuell arbetslöshetsersättning samt
att LO ska verka för att övrig lagstiftning harmoniserar med lagen om korttidsarbete.
14.12 (att-sats 1)
att LO tillsammans med samtliga medlemsförbund arbetar fram en gemensam strategi med
reformer och åtgärdsförslag för arbetstagares rätt till kompetensutveckling, genom
systemlösningar för yrkesverksammas livslånga lärande.
18.15 (att-sats 2)
att LO använder sitt inflytande i det Socialdemokratiska partiet, för att via partiet och
regeringen få tillstånd de lag- och regeländringar som behövs för att uppnå en mänskligare
och rättssäker behandling av människor som drabbats av ohälsa (behandlas under
dagordningspunkt 14a).
14.13
att LO under kongressperioden genomför kampanjer för att publikt beskriva vikten av
kollektivavtal samt
att LO uppmanar LO-distrikten att årligen genomföra lämpliga kampanjer, möten eller
aktioner på Kollektivavtalets dag den 17 mars med de lokala facken.
14.14
att LO verkar för att alla som arbetar inom Sverige ska omfattas av försäkringar för att få
utföra arbete, kostnaden ska arbetsgivare stå för.
14.54 (att-sats 5)
att LO verkar för att svenska fackföreningar alltid ska kunna vidta stridsåtgärder i syfte att
kunna teckna kollektivavtal med alla företag som är verksamma i Sverige (behandlas under
dagordningspunkt 14.a).
17.16 (att-sats 3)
att LO-kongressen uttalar sig för att svenska kollektivavtal ska gälla samtliga som arbetar på
den svenska arbetsmarknaden (behandlas under dagordningspunkt 14.a).
17.75 (att-sats 1)
att LO tydligt och klart driver kravet om att svenska kollektivavtal ska gälla alla på svensk
arbetsmarknad (behandlas under dagordningspunkt 14.a).
14.15
att LO verkar för att MBL förstärks så att avtal med F-skattare, vid utläggning, är ogiltiga i
de delar som ger sämre villkor än för motsvarande arbete reglerat i kollektivavtal, eller vad
som i övrigt är godtaget inom parternas avtalsområde,
att LO verkar för att kollektivavtalsbärande facklig organisation ges förhandlingsrätt för
tvister rörande F-skattare, som genom utläggning ges sämre villkor än motsvarande arbete
reglerat i kollektivavtal eller vad som i övrigt är godtaget inom parternas avtalsområde, i den
mån tvisten berör arbete som är reglerat i aktuellt kollektivavtal samt
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att LO verkar för att förhandlingsrätt i tvister rörande F-skattare, som genom utläggning ges
sämre villkor än motsvarande arbete reglerat i kollektivavtal eller vad som i övrigt är
godtaget inom parternas avtalsområde, gäller gentemot underentreprenörer i ett eller flera led,
oberoende av om den fackliga organisationen har medlemmar i det aktuella företaget.
14.16 (att-satserna 1, 2 och 3)
att LO tar initiativ till att utreda och föreslå hur organisering kan se ut för den grupp som ur
arbetsrättsligt hänseende är att betrakta som arbetstagare, men som ur skatterättsligt
hänseende befinner sig utanför arbetstagarkategorin,
att LO jobbar med frågorna relaterade till gigekonomi samt
att LO jobbar med frågorna relaterade till ofrivilligt företagande.
14.17
att LO tar initiativ till en utredning om stärkt föreningsfrihet på arbetsplatsen.
14.18
att i arbetsrätten införa verklig meddelarfrihet för löntagarna i det privata näringslivet.
14.19
att LO verkar för att ändra lagens namn till ”förtroendevaldalagen” (FVL) och att uppdraget
blir ”facklig förtroendevald” (FFV).
14.20
att LO säger upp huvudavtalet med KFO i syfte att stryka det löne- och avtalspolitiska
principutlåtandet samt
att LO vid tecknandet av nytt huvudavtal inte går med på något löne- och avtalspolitiskt
principutlåtande med mindre än att KFO kan garantera att deras medlemsföretag tar större
ansvar.
14.21
att LO tillsammans med Svenskt Näringsliv bildar en gemensam investeringsfond i enlighet
med denna motions andemening.
14.97 (att-sats 1)
att LO verkar för att det ska vara lagkrav att arbetsgivaren ska utge lönespecifikation
(behandlas under dagordningspunkt 14a).

I debatten deltog
Martin Jonsson, Transport
Sarah Kärrbrand, Handels
Marie Ende, Handels
Stefan Slottensjö, Byggnads
Isak Rudberg, Musikerna
Felix Finnveden, Kommunal
Marcus Degerskär, IF Metall
Sofia Sandin, IF Metall
Vasilios Papoutsis, Transport
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Ola Edeblom, Musikerna
Magnus Pettersson, LOs styrelse

Följande förslag förelåg
Styrelsens utlåtanden,
Martin Jonsson, m.fl. Transport, bifallsyrkande på motionerna 14.5 och 14.6
Ola Edeblom, Musikerna, bifallsyrkande på motion 14.10
Sarah Kärrbrand, Handels, m.fl. bifallsyrkande på styrelsens utlåtande på motion 14.11
Marie Ende, Handels, bifallsyrkande på styrelsens utlåtande på motion 14.12, att-sats 1
Stefan Slottensjö, Byggnads, bifallsyrkande på motion 14.13, att-sats 2
Stefan Slottensjö, Byggnads, bifallsyrkande på motion 17.75 att-sats 1
Isak Rudberg, Musikerna, bifallsyrkande på motion 14.15, att-satserna 2 och 3
Marcus Degerskär, IF Metall, m.fl. bifallsyrkande på motion 14.19 med följande tilläggsattsatser
att LO under den kommande kongressperioden utreder hur vår arbetsmarknadslagsstiftning
kan bli genusneutral och i övrigt inkluderande,
att LO under den kommande kongressperioden utreder hur förslaget i första att-satsen kan
införlivas i arbetsmarknadslagstiftningen samt
att resultatet av att de första två att-satserna redovisas på nästa kongress och i lämplig form
beslutas av kongressen.
Felix Finnveden, Kommunal, bifallsyrkande på styrelsens utlåtande på motion 14.20.

Beslut
Kongressen beslutade genom försöksvotering
att bifalla styrelsens utlåtande på motionerna 14.5 och 14.6
Votering begärdes av Martin Jonsson, Transport
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande på motion 14.10
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande på motion 14.13 att-sats 2
Kongressen beslutade genom försöksvotering
att bifalla styrelsens utlåtande på motion 17.75, att-sats 1
Votering begärdes av Stefan Slottensjö, Byggnads
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande på motion 14.15 att-satserna 2 och 3
Kongressen beslutade genom rösträkning
att med röstsiffrorna 292 mot 110 bifalla styrelsens utlåtande på motion 14.19. Fem ombud
avstod från att rösta.
Votering begärdes av Eva-Lotta Ramberg, kongressordförande
Kongressen beslutade
att bifalla tilläggsatt-satserna från Marcus Degerskär, IF Metall.
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Kongressen beslutade
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtanden

14.b Anställningsformer
Motionerna 14.22 (att-satserna 1 och 3), 14.23–14.25, 14.26 (att-sats 2) samt 14.27-14.28
14.22 (att-satserna 1 och 3)
att tidsbegränsade anställningar kräver fackliga förhandlingar utifrån objektiva skäl samt
att ta bort allmän visstid ur LAS, så att tidsbegränsade anställningar kräver fackliga
förhandlingar utifrån objektiva skäl.
14.23
att LO ska verka för att anställningsformen allmän visstid upphör.
14.24
att LO jobbar för att avskaffa allmän visstid och minimera anställningsformer som inte
skapar trygga anställningar.
14.25
att ge LOs styrelse i uppdrag att minimera tiden för visstidsanställningar på alla våra
arbetsplatser.
14.26 (att-sats 2)
att arbeta för avskaffandet av möjligheter till intermittenta anställningar.
14.27
att LO aktivt verkar politiskt för att göra visstider och deltider väsentligt mycket dyrare samt
att LO utreder hur man skapar ekonomiska styrmedel som gör heltid och
tillsvidareanställningar mera attraktiva som förstahandsval.
14.28
att LO aktivt verkar politiskt för att göra visstider och deltider väsentligt mycket dyrare
genom höjda arbetsgivaravgifter.

I debatten deltog
Dzeraldina Eriksson, Handels
Magnus Pettersson, LOs styrelse

Följande förslag förelåg
Dzeraldina Eriksson, Handels, bifallsyrkande på motionerna 14.22 att-sats 3 och 14.23 attsats 3.
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Beslut
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtanden på motionerna 14.22 att-sats 3 och 14.23 att-sats 3.
Kongressen beslutade
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtanden.

14.c Arbetstidsfrågor
Motionerna 14.29–14.47
14.29
att LO aktivt ska verka för en sänkning av heltidsarbetsmåttet i arbetstidslagen.
14.30
att LO arbetar för att veckoarbetstiden reduceras till 30 timmar/vecka.
14.31
att LO aktivt arbetar opinionsmässigt för 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön.
14.32
att LO uppdras att driva frågan om en lagstiftning angående sänkning av normalarbetstiden
till sex timmars arbetsdag, 30 timmars vecka, med bibehållen lön för alla.
14.33
att LO aktivt arbetar för genomförande av ett kortare veckoarbetstidsmått med bibehållna
ersättningsvillkor.
14.34
att LO jobbar för att sänka veckoarbetstiden till 35 timmar per vecka.
14.35
att LO ska driva på att lagstiftningen tar med rättigheten om heltidsarbete och att den är
normen på arbetsmarknaden.
14.36
att LO ska verka för utökat antal lagstadgade semesterdagar.
14.37
att LO aktivt arbetar för införandet av sex veckors lagstadgad semester.
14.38
att LO ska verka för att en sjätte semestervecka införs.
14.39
att en sjätte semestervecka införs.
14.40
att avsättningen till semesterersättningen höjs från dagens 12 procent till 14,4 procent.
14.41
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att semesterlagens 18 §, i sista stycket, stryks i sin
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helhet; ”Semesterdagar får inte sparas under ett semesterår då arbetstagaren får ut
semesterdagar, som har sparats från tidigare år”.
14.42
att LO verkar för att obetalda semesterdagar från arbetsgivaren som uppkommit på grund av
tjänstledighet för fackliga- eller politiska uppdrag får sparas på samma sätt som betalda
semesterdagar.
14.43
att LO ska arbeta för en förändring av nu gällande regler för semesterlönekostnaderna så att
alla branscher bär kostnaderna solidariskt och gemensamt exempelvis genom AFA försäkring
eller på annat lämpligt sätt för att uppnå en jämlik och kostnadsneutral semesterlönekostnad
vid föräldraledighet.
14.44
att LO ska verka för att tillåtna övertidsuttaget per år sänks från dagens 200 timmar till 150
med möjlighet att söka 100 timmars dispens.
14.45
att LO arbetar för att gränserna i § 8 och § 10 i arbetstidslagen, för hur mycket övertid och
mertid man får göra per år, sänks till 150 timmar.
14.46
att LO verkar för att mertid per tidsenhet ska vara dyrare för arbetsgivaren än vanlig lön
enligt heltidsnormen.
14.47
att LO arbetar för att det tas fram en lag om rätten till ledighet för att prova ett nytt arbete.
I debatten deltog
Emma Wennerholm, Kommunal
Carina Lenngren, Kommunal
Sara Pettersson, Kommunal
Åsa Tobrant, Handels
Mona Aowad, Handels
Kamile Ünver, Handels
Daniel Andersson, GS-facket
Kent Jansson, Handels
Jakob Nilsson, Målarna
Roger Edblom, Livs
Isak Rudberg, Musikerna
Viktor Risling, Seko
Sara Gunnar, Handels
Magnus Pettersson, LOs styrelse
Torbjörn Johansson, LOs avtalssekreterare

Följande förslag förelåg
Styrelsens utlåtanden,
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Roger Edblom, Livs, m.fl. bifallsyrkande på motion 14.29
Kamile Ünver, Kommunal, m.fl. bifallsyrkande på motionerna 14.30
Viktor Risling, Seko, m.fl. bifallsyrkande på motionerna 14.31
Emma Wennerholm, Kommunal, m.fl. bifallsyrkande på motion 14.32
Jakob Nilsson, Målarna bifallsyrkande på motion 14.33
Kent Jansson, Handels, m.fl. bifallsyrkande på motion 14.35
Åsa Tobrant, Handels, m.fl. bifallsyrkande på motionerna 14.36
Carina Lenngren, Kommunal, bifallsyrkande på motion 14.44
Isak Rudberg, Musikerna, bifallsyrkande på motion 14.46
Beslut
Kongressen beslutade efter votering
att ställa motion 14.33 mot styrelsens utlåtande
Votering begärdes av Viktor Risling, Seko
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande på motion 14.33 och därmed godkänna styrelsens utlåtanden
på motionerna 14.29-14.33
Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla styrelsens utlåtande på motion 14.35
Votering begärdes av Mats Hedgren, Handels
Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla styrelsens utlåtande på motion 14.36
Votering begärdes av Patrik Swahn, GS-facket
Kongressen beslutade efter rösträkning
att med röstsiffrorna 217 mot 188 bifalla styrelsens utlåtande på motion 14.44. Fem ombud
avstod från att rösta.
Votering begärdes av Carina Lenngren, Kommunal
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande på motion 14.46
Kongressen beslutade
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtanden.

14.d Arbetsmiljö
Motionerna 14.48–14.53, 14.54 (att-satserna 1, 2, 3, 4 och 7), 14.55-14.61
14.48
att LO arbetar för att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet med bland annat högre
sanktionsavgifter,
att LO verkar för starkare skrivningar i arbetsmiljölagen,
att LO arbetar för att Arbetsmiljöverket prioriterar detta samt
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att LO arbetar för att Arbetsmiljöverket tillförs de ekonomiska och personella resurser som
krävs för att göra detta möjligt.
14.49
att Arbetsmiljöverket tar ett tydligt ansvar för att utreda arbetsplatsolyckor,
att Arbetsmiljöverket ges ökade resurser för att kunna svara upp mot behovet av att utreda
arbetsplats- och dödsolyckor samt
att Arbetsmiljöverket ges ökade resurser för uppsökande arbetsmiljöinspektioner.
14.50
att LO aktivt ska arbeta för att ansvariga politiker ska öka satsningarna på arbetsmiljöarbetet
samt
att LO aktivt ska arbeta för ökade resurser till skyddsombudens, huvudskyddsombudens samt
de regionala skyddsombudens arbete, bland annat genom att påverka ansvariga politiker.
14.51
att LO verkar för att regeringen tillför mer ekonomiska medel till Arbetsmiljöverket så att
fler arbetsmiljöinspektörer kan utbildas och anställas för att arbeta utifrån nollvisionen.
14.52
att LO verkar för att de regionala skyddsombudens tillträdesrätt blir generell för den bransch
där de verkar.
14.53
att LO verkar för att regeringen höjer det statliga anslaget till de regionala skyddsombudens
verksamhet.
14.54 (att-satserna 1, 2, 3, 4 och 7)
att LO verkar för att skyddsombud får mer utbildning. Minst 10 dagar borde vara ett
minimum i lagen och mer vid behov,
att LO verkar för att Sverige följer ILOs rekommendationer om antalet
arbetsmiljöinspektörer per arbetare i Sverige,
att LO verkar för att regionala skyddsombud ska ha tillträde till samtliga arbetsplatser inom
respektive fackförbunds bransch/er. Detta oavsett om det finns skyddskommitté på
arbetsplatsen eller om företaget är bundna av kollektivavtal samt om medlemmar i facket
saknas,
att LO verkar för att samverkan mellan de olika myndigheterna på arbetsplatser blir bättre
och att regeringen skjuter till mer resurser för det ändamålet,
att LO verkar för att samtliga arbetsmiljöföreskrifter ska vara belagda med
sanktionsmöjligheter.
14.55
att LO ska arbeta för att statens insats för hälsan i arbetslivet ökar.
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14.56
att LO ska driva frågan om utökade anslag för arbetsmiljöforskning med inriktning på
förebyggande åtgärder.
14.57
att LO ska verka för att företagshälsovård hos arbetsgivare med färre än tio anställda
subventioneras.
14.58
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att friskvård ska ingå för anställda på
arbetsplatsen.
14.59
att LO lanserar kravet att arbetsgivare har en godkänd utbildning i arbetsmiljö innan de kan
starta ett företag.
14.60
att LO ska verka för att alla skyddsombud oavsett arbetsgivarorganisation ska ges möjlighet
till kostnadsfri arbetsmiljöutbildning på Runö.
14.61
att LO verkar för att arbetsgivarna ska betala alla delar kopplat till ett skyddsombuds
utbildning samt
att LO bör ta fram en standard kring hur lång en BAM-utbildning minst måste vara, om det
ska ställas krav på att de ska vara fysiska samt att webbaserade utbildningar ses som
komplement och vilken som ska vara den lägsta nivå som godtas för en genomförd
utbildning.

I debatten deltog
Jessica Leiding, Kommunal
Zandra Michal, Kommunal
Veronica Boström, Fastighets
Pontus Georgsson, LOs styrelse

Följande förslag förelåg
Styrelsens utlåtanden,
Styrelsens besvarandeyrkande på motion 14.48 att-satserna 2 och 3
Jessica Leiding, Kommunal, m.fl. bifallsyrkande på motion 14.48
Veronica Boström, Fastighets, bifallsyrkande på motion 14.55.
Beslut
Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla motion 14.48
Votering begärdes av Peter Johansson, kongressordförande
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Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla styrelsens utlåtande på motion 14.55
Votering begärdes av Veronica Boström, Fastighets
Kongressen beslutade
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtanden.

14.e Avtalsförsäkringar
Motionerna 14.62–14.63, 14.64 (att-sats 2), 14.65, 14.79 (att-sats 2), 14.66–14.78, 14.79 (attsats 1), 14.80-14.82, 14.12 (att-sats 3) samt14.83–14.85
14.62
att AFA försäkringarna följer med den höjda pensionsålder som riksdagen beslutat om.
14.63
att LO verkar för att våra avtalsförsäkringar ska gälla till och med den övre ålder man har rätt
att som längst vara anställd samt
att LO verkar för att se över villkoren och kvalifikationsreglerna för avtalsförsäkringarna så
att även deltidsanställda omfattas i högre grad än i dag.
14.64 (att-sats 2)
att ge LOs styrelse i uppdrag att avtalsförsäkringar och trygghetsförsäkringar anpassas till
dagens arbetsmarknad, så att försäkringarna fortsätter att gälla så länge människor är i arbete.
14.65
att LO i förhandlingarna med Svenskt Näringsliv arbetar för att förbättra villkoren i
avtalsförsäkringarna så att de gäller under hela vårt yrkesliv.
14.79 (att-sats 2)
att verka för att försäkringen även följer åldersgränserna i LAS, likt rätten att kvarstå i
anställning (behandlas under dagordningspunkt 14.e).
14.66
att LO verkar för att AFA Försäkring ska godkänna samtliga arbetssjukdomar på den
dagsaktuella så kallade ILO-listan.
14.67
att LO verkar för att inkomstförlusten ersätts enligt skadeståndsrättslig grund.
14.68
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att inkomstförlusten ska täckas av
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) då inget trafikpliktigt fordon varit inblandat samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att förändringen prioriteras vid
avtalsförhandlingen.
14.69
att LO aktivt arbetar för att slopa kravet på vållandeutredning vid av Försäkringskassan
godkänd arbetssjukdom, för att kunna få ersättning för inkomstförlust från dag ett samt
möjlighet till ersättning för sveda och värk.
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14.70
att LO verkar för att alla färdsätt till och från arbetet som inte täcks av trafikförsäkringen ska
ersättas via arbetsskadeförsäkringen, TFA.
14.71
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för införande av ett heltäckande försäkringsskydd då
det gäller olycka vid färd till och från arbetet med cykel, vilket i dag inte omfattas av
försäkringen.
14.72
att LO genom förhandlingar verkar för att ersättningsnivåerna vid färdolycksfall i TFAförsäkringen harmonierar med ersättningarna i trafikförsäkringen, oavsett vilken typ av
färdolycksfall det gäller.
14.73
att LO genom förhandlingar verkar för att självrisken i TFA-försäkringen tas bort.
14.74
att LO genom förhandlingar verkar för en revidering av ILO-förteckningen över godkända
arbetssjukdomar så att den harmonierar med dagens arbetsliv samt
att LO genom förhandlingar verkar för att tinnitus och psykisk ohälsa orsakade av arbetet
läggs till i förteckningen över godkända arbetssjukdomar.
14.75
att LO verkar för en höjning av beloppen i försäkringsvillkoren för TGL från sex
prisbasbelopp till minst tio prisbasbelopp.
14.76
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att även föräldrar finns med som förmånstagare i
Tjänstegrupplivförsäkringen.
14.77
att LO ska arbeta för att föräldrar läggs till som förmånstagare vid dödsfall i försäkringen för
tjänstegruppliv TGL LO-Privat.
14.78
att LO verkar för att ersättning för inkomstförluster över taket i sjukförsäkringen lämnas från
avtalsgruppsjukförsäkringen, AGS.
14.79 (att-sats 1)
att verka för att ålderskravet på 40 år i AGB-försäkringen slopas och att enbart
kvalifikationstid räknas samt
14.80
att ge LOs styrelse i uppdrag att AGB-försäkringen även ska gälla vid en avslutad anställning
på grund av en beviljad sjukersättning.
14.81
att LO verkar för att AGB-villkoren även ska omfatta den som tvingas avsluta sin anställning
på grund av hälsoskäl.
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14.82
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att när varslet läggs ska jobbcoacher bli
tillgängliga för arbetsplatsen.
14.12 (att-sats 3)
att LO verkar för att det stöd partsgemensamma omställningsorganisationer erbjuder i högre
grad ska omfatta även visstids- och deltidsanställda arbetstagare (behandlas under
dagordningspunkt 14.e).
14.83
att ge LOs styrelse i uppdrag att det skapas ett försäkringsskydd som täcker olyckor och
skador vid arbete med, vid och på fordon.
14.84
att LO verkar för att om man får tillfällig föräldrapenning i mer än en månad per år ska
premiebefrielseförsäkringen gå in och då även gälla bakåt i tiden.
14.85
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att i avtalsförsäkringen
föräldrapenningtillägg driva frågan om att även överlåtna dagar till bonusförälder omfattas av
föräldrapenningtillägg på samma sätt som överlåtna dagar mellan juridiska vårdnadshavare,
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att i avtalsförsäkringen
premiebefrielseförsäkringen driva frågan att även överlåtna dagar till bonusförälder ska
omfattas av försäkringen samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att driva frågan i alla försäkringar i andra
avseenden där det är möjligt med avsikten att vidga begreppet barn till att omfatta även
bonusbarn.

I debatten deltog
Åsa Tobrant, Handels
Per Lilja, Handels
Lars Fischer, Kommunal
Mikael Ladman, Transport
Sari Harri, Handels
Anna Ryding, Transport
Ola Edeblom, Musikerna
Besnik Zeneli, IF Metall
Malin Sjunneborn, Kommunal
Malin Ackholt, LOs styrelse

Följande förslag förelåg
Styrelsens utlåtanden,
Åsa Tobrant, Handels, m.fl. bifallsyrkande på motion 14.63 att-sats 1
Mikael Ladman, Transport, m.fl. bifallsyrkande på motion 14.65 med tilläggsatt-sats: att LO
skall förhandla med alla arbetsgivarorganisationer i frågan.
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Lars Fischer, Kommunal, bifallsyrkande på motion 14.73
Ola Edeblom, Musikerna, besvarandeyrkande på motion 14.73
Besnik Zeneli, IF Metall, bifallsyrkande på motion 14.80.
Beslut
Kongressen beslutade efter försöksvotering
att ställa motion 14.63 att-sats 1 mot styrelsens utlåtande
Votering begärdes av Kofi Gyan, Handels
Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla motion 14.63 att-sats 1
Votering begärdes av Peter Johansson, kongressordförande
Kongressen beslutade efter försöksvotering
att ställa bifallsyrkandet på motion 14.73 mot styrelsens utlåtande
Votering begärdes av Peter Johansson, kongressordförande
Kongressen beslutade efter rösträkning
att med röstsiffrorna 239 mot 164 bifalla motionen 14.73. Sex ombud avstod från att rösta.
Votering begärdes av Conny Källström, Kommunal
Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla styrelsens förslag på motion 14.80
Votering begärdes av Emil Kroon, IF Metall
Kongressen beslutade
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtanden.

14.f Avtalspension
Motionerna 14.86–14.96, 14.97 (att-sats 2), 14.98–14.103 och 18.31 (att-sats 3)
14.86
att högre avsättning görs till avtalspensionen.
14.87
att LO verkar för att införa avsättning till avtalspensionen på varje intjänad krona oavsett
ålder.
14.88
att LO verkar för att avtalspensionen mellan SAF-LO höjs samt
att LO verkar för att avtalspensionen mellan SAF-LO betalas in från första arbetade timme.
14.89
att när man blir anställd på ett företag där LO-försäkringar gäller, efter sin 18-årsdag, så ska
arbetsgivaren börja sätta in pengar till avtalspension från första dagen.
14.90
att LO ska verka för att alla förbund ska ha likvärdigt pensionsavtal SAF-LO samt
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att intjänandet till pensionen sker från första intjänandekronan och inte från 25-årsdagen.
14.91
att inbetalningarna till tjänstepensionen fortsätter efter 65 år om arbetstagaren fortsätter i
arbete.
14.92
att arbeta om systemet för tjänstepension, insättningar och möjlighet till uttag, till att i stället
för att ha en ålder för pension se ett arbetsliv som ett visst antal år.
14.93
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att åldersgränsen i avtalspensionen tas bort och
avtalspensionen betalas in för all inkomst oavsett ålder,
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att avtalspensionen betalas in månadsvis till Fora
samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att inbetalningarna till Fora redovisas på
lönespecifikationerna varje månad.
14.94
att LO under kongressperioden ska inleda diskussioner med Svenskt Näringsliv om att
inbetalningar till Fora-systemet ska ske per månad och individ.
14.95
att LO verkar för att avtalspensionen ska redovisas på ens lönebesked varje månad.
14.96
att LO verkar för att avtalspensionen ska redovisas på lönebeskedet varje månad.
14.97 (att-sats 2)
att LO verkar för att avtalspensionen ska redovisas på lönebeskedet varje månad.
14.98
att LO ska verka för att omförhandla avtalspension SAF-LO, på utbetald bruttolön som varje
månad överstiger 7,5 inkomstbasbelopp ska arbetsgivaren betala 30 procent i pensionsavgift
för den överstigande delen.
14.99
att LO ska driva frågan om ett obligatoriskt återbetalningsskydd från första inbetalda kronan.
14.100
att det ska vara ifyllt ifrån början att man vill ha återbetalningsskydd, så man i stället får göra
ett aktivt val om man inte vill ha detta.
14.101
att LO ska verka för att återbetalningsskyddet ska vara automatiskt förval i avtalspensionerna
och att möjlighet ska finnas att välja bort det för den som absolut inte vill ha det.
14.102
att LO aktivt arbetar för att förhandla med berörda motparter angående de olika
avtalspensionerna på marknaden där LO är part, så att vårt eget pensionsförvaltningsbolag
Folksam LO Pension fondförsäkring blir ickevalsalternativet.
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14.103
att LO verkar för att inbetalning till avtalspensionen baseras på all lön, oavsett ålder vid
intjänande,
att LO verkar för att avsättningen till avtalspensionen för lönedelar upp till och med 7,5
inkomstbasbelopp ökas till 8 procent samt
att LO verkar för att avgifterna för avtalspensionen minskas.
18.31 (att-sats 3)
att den nedre åldersgränsen för intjänandetiden ska tas bort (behandlas under
dagordningspunkt 14.f).

I debatten deltog
Charlotte Andersson, Hotell- och restaurangfacket
Gabriella Lavecchia, LOs styrelse

Följande förslag förelåg
Styrelsens utlåtande,
Charlotte Andersson, Hotell- och restaurangfacket bifallsyrkande på motion 14.91

Beslut
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande på motion 14.91
Kongressen beslutade
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtanden.

14.g Bemanning
Motionerna 14.104–14.133
14.104
att bemanningsföretag förbjuds.
14.105
att i lagstiftningen förbjuda privat uthyrning och förmedling av arbetskraft samt
att driva kravet på att avskaffa bemanningsföretag med inhyrd personal.
14.106
att LO aktivt arbetar för att förbjuda anlitande av bemanningsföretag till bestående och
varaktiga arbetsuppgifter.
14.107
att inhyrning av arbetskraft ska regleras i lagar,
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att inhyrning av arbetskraft inte ska kunna göras för längre tid,
att lokal facklig organisation får vetorätt mot inhyrning som bryter mot regelverken samt
att inhyrning av arbetskraft inte får utgöra majoriteten av personalstyrkan på arbetsplatsen.
14.108
att det i avtalet ska förtydligas gällande arbetsgivarens skyldighet att tillse att likabehandling
hos kundföretag av anlitade bemanningskonsulter sker i enlighet med lag (2012:854) om
uthyrning av arbetstagare 11 §.
14.109
att höja nivån på garantilönen till en rimlig nivå.
14.110
att det ska finnas en maxgräns på hur länge en anställd kan anses vara icke kvalificerad
yrkesarbetare på garantilönenivå samt
att efter en rimlig tid ska den anställde automatiskt flyttas upp till den högre nivån på
garantiersättning.
14.111
att i Bemanningsavtalet, avsnitt 3, § 5 mom. 3 ersättas med följande text: ”Under tid då
arbetstagaren inte är utbokad eller får lön enligt mom. 5, utges en garanti om: Garantilön ska
vara 90 procent av genomsnittsförtjänsten de senaste tre månaderna. Vid beräkning av
garantilön ska endast utbokad tid utgöra beräkningsgrund”.
14.112
att i Bemanningsavtalet, avsnitt 5, § 11 mom. 3 ersätts med följande text: att helglönens
utgörs av genomsnittligt förtjänstläge GFL (T+P) senaste tremånadersperioden.
14.113
att avsättningarna till deltidspension ska öka.
14.114
att i Bemanningsavtalet, avsnitt 3, § 5, mom. 6, första meningen ändras till: Med övertid
menas all den tid då arbetstagaren inte är utbokad men arbetar, deltar i beordrad utbildning
eller då arbetstagaren bokas ut på flera kundföretag som sammanlagt överstiger gällande
heltidsmått.
14.115
att övertidsersättning ska utgå vid sammanlagt utfört arbete mer än åtta timmar per dygn,
mellan 00.00–24.00, hos fler än ett kundföretag.
14.116
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att införa en lägstanivå i Bemanningsavtalet för
semesterersättning.
14.117
att vid dagliga resor mellan arbetstagarens fasta bostad och arbetsplatsen utom arbetstiden
utges reskostnadsersättning till berörd arbetstagare avseende ett minsta avstånd från bostaden
om två kilometer enkel resväg samt
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att maximal ersättning per dag enligt 1) och 2) nedan, tur och retur mellan bostaden och
arbetsplatsen, kan högst uppgå till traktamentsnivån (från 345 kronor per dag).
Reskostnadsersättning utges för resväg, enligt följande: 1) Vid körning med egen bil:
Ersättning utges avseende resväg mellan arbetstagarens bostad och arbetsplats med
kronor/liter per kilometer 2) Vid resa med annat färdmedel än egen bil: Ersättning utges för
styrkta kostnader för allmänna färdmedel eller av Skatteverket godkända schablonbelopp för
andra fordon upp till ett högsta belopp om (enligt Skatteverkets regler godkänns ett
schablonbelopp om 1/20 av värdet för ett periodkort (månadskort) per dag som avdragsgill
kostnad för kollektiva färdmedel).
14.118
att ersättning vid permission ska beräknas på ett genomsnitt av de före permissionen tre
närmaste månadernas genomsnittliga förtjänstläge.
14.119
att LO verkar för att skapa regler för hur en lönespecifikation ska se ut och vad den ska
innehålla för uppgifter.
14.120
att det införs en definiering vad allmänna anställningsvillkor är likt den som finns i
bemanningslagen.
14.121
att i Bemanningsavtalet, avsnitt 4, § 8 ersättas med följande text: ”Ordinarie arbetstid uppgår
för heltidsanställd till 40 timmar/helgfri vecka. Efter lokal överenskommelse kan längre
beräkningsperiod tillämpas. Under all tid då arbetstagaren är utbokad tillämpas det på den
aktuella arbetsplatsen gällande arbetstidsbestämmelserna. Arbetstiden förläggs i enlighet med
vad som gäller för motsvarande yrkesgrupper hos kunden. I de fall kundens verksamhet
genom lag eller kollektivavtal är helt eller delvis undantagen från nattarbetsförbudet är även
motsvarande arbetsuppgifter som utförs av de utbokade arbetstagarna undantagna. Under de
perioder då arbetstagaren inte är utbokad förläggs den ordinarie arbets- och utbildningstiden
mellan 07.00 och 17.00, om inte annat överenskommes mellan arbetsgivaren och den lokala
fackliga organisationen” samt
att avsnitt 3, § 5 mom. 2 sista meningen som börjar ”Beräkning av arbetstid [...]” ändras till:
”Beräkning av garantin görs med utgångspunkt i ordinarie veckoarbetstid/helgfri vecka”.
14.122
att texten i Bemanningsavtalet, avsnitt 4, § 59, mom. 12: att mom. 12 tas bort och ersätts med
följande text: Arbetsgivare ska utan dröjsmål lämna arbetstagare besked i fråga om ändring
av den ordinarie arbetstiden och jourtidens förläggning. Vid förändring av arbetstiden från
dagtid till skift/natt eller omvänt bör besked lämnas minst fjorton dagar i förväg. Besked ska
dock lämnas minst fem dagar i förväg. Särskild hänsyn ska tas om väsentligt förändrad
förläggning av arbetstid innebär stor olägenhet för den anställde beträffande barnomsorg eller
liknande.
14.123
att i Bemanningsavtalet, avsnitt 4, § 9, mom. 3 komplettera med texten: Förflyttningstid
mellan arbete på olika objekt är att betrakta som arbetstid.
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14.124
att Bemanningsavtalet ska ha en egen form av arbetstidsförkortning.
14.125
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att införa möjlighet att spara tid eller pengar i en
bank där den anställde vid ett senare tillfälle kan ta ut ledighet.
14.126
att det ska vara en tydligare skrivning över hur stor sysselsättningsgrad en person måste ha
för att anställningen i bemanningsföretaget ska räknas som annan huvudsaklig sysselsättning.
14.127
att det måste sättas större fokus på den inhyrda personalens arbetsmiljö.
14.128
att texten i Bemanningsavtalet, avsnitt 5, § 12, mom. 1, stycke 7, bör utgå och ersättas med:
”I det fall särskilda skäl föreligger och arbetsgivaren önskar begära intyg från tidigare dag än
sjunde sjukdagen ska arbetsgivaren begära förhandling med ansvarigt förbund. Det är först
när sådan förhandling genomförts som arbetsgivare har rätt att begära intyg från tidigare än
sjunde sjukdagen. En sådan begäran ska vara skriftlig och får högst gälla för ett år. När sådant
intyg begärs ska arbetsgivaren anvisa läkare eller tandläkare samt stå för kostnaden för begärt
intyg jämte eventuell skälig resekostnad”.
14.129
att det i Bemanningsavtalet ska anges hur ersättning vid fackligt arbete ska utbetalas för att
bättre stämma överens med arbetstagarens faktiska anställningsförmåner i enlighet med
förtroendemannalagen och därmed undvika att arbetstagaren ”straffplaceras” på garantilön på
grund av sitt fackliga engagemang.
14.130
att en text i Bemanningsavtalet införs i avsnitt 7, som ger det ansvariga förbundet rätt att
genom besök hos arbetsgivaren ta del av nödvändigt underlag för att kunna bedöma att
arbetstagare har fått korrekt lön och ersättning.
14.131
att en text förs in i Bemanningsavtalet som ger rätt att träffa kollektivanställda på ordinarie
arbetstid med bibehållet genomsnittligt förtjänstläge, GFL-lön, i syfte att genomföra en
facklig introduktion.
14.132
att bemanningsföretagen ska bli skyldiga att rapportera till lokal facklig organisation eller
avdelning om någon återkommer till ny anställning.
14.133
att bilaga 2, bemanningsbranschens avtalsnämnd i sin helhet avlägsnas från
Bemanningsavtalet.

I debatten deltog
Rasmus Tallén, Handels
Johan Lindahl, Handels
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Jonas Eriksson, Elektrikerna
Clas Danell, Byggnads
Gabriella Lavecchia, LOs styrelse
Torbjörn Johansson, LOs avtalssekreterare

Följande förslag förelåg
Styrelsens utlåtanden,
Jonas Eriksson, Elektrikerna besvarandeyrkande på motion 14.106
Clas Danell, Byggnads, bifallsyrkande på motion 14.106
Rasmus Tallén, Handels, bifallsyrkande på motion 14.107 att-satserna 2 och 4

Beslut
Kongressen beslutade efter försöksvotering
att ställa bifallsyrkandet på motion 14.106 mot styrelsens utlåtande
Votering begärdes Clas Danell, Byggnads
Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla styrelsens utlåtande på motion 14.106
Votering begärdes Clas Danell, Byggnads
Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla styrelsens utlåtande på motion 14.107 att-sats 2
Votering begärdes av Rasmus Tallén, Handels
Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla styrelsens utlåtande på motion 14.107 att-sats 4
Votering begärdes av Mats Wahlström, Handels
Kongressen beslutade
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtanden.

17. Arbetsmarknad och tillväxt
17.1
att LO under kommande kongressperiod fortsatt har jämlikhet som prioriterad fråga samt
att LO under kommande kongressperiod fortsätter att opinionsbilda utifrån
jämlikhetsutredningen.

I debatten deltog
Kofi Gyan, Handels
Emma Wennerholm, Kommunal
Följande förslag förelåg
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Styrelsens utlåtande,
Emma Wennerholm, Kommunal, m.fl. bifallsyrkande på styrelsens utlåtande på motion 17.1
Beslut
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.

17.a Klimat- och miljöpolitik
Motionerna 17.2–17.3, 17.4 (att-satserna 1, 2 och 3) samt 13.12 (att-sats 1)
17.2
att LO under kongressperioden kritiskt granskar dagens ekonomiska system som bygger på
oändlig ekonomisk tillväxt och ohållbar konsumtion samt
att LO utreder och föreslår ett alternativt ekonomiskt system som är ekonomiskt, ekologiskt
och framför allt socialt hållbart.
17.3
att LO verkar för att de branscher som medlemsförbunden organiserar ställs om och når
nollutsläpp senast 2035,
att LO verkar för att Sverige når nollutsläpp senast 2035,
att LO i förekommande fall tar ställning mot och motarbetar investeringar i fossil energi och
infrastruktur för fossil energi,
att LO verkar för att Sverige sätter mål och arbetar för att de konsumtionsbaserade utsläppen
ska minska,
att LO opinionsbildar för att en lyckad omställning ställer krav på en kraftfull
omfördelningspolitik på alla områden,
att LO tar fram en plan för vilka investeringar som ska göras för att arbetstagare ska klara
omställningen och rustas att ta de jobb som bör finnas i ett hållbart samhälle samt
att LO tillsammans med förbunden utarbetar praktiska verktyg för att öka arbetstagarnas
inflytande över företagens miljöpåverkan och omställningsarbete.
17.4 (att-satserna 1, 2 och 3)
att LO-kongressen ställer sig/uttalar sig positiv till att LO tar initiativ till att samla förbunden
till en landsomfattande kampdag till stöd för krav riktade till näringsliv och politiska
församlingar på en snabb, omfattande och rättvis klimatomställning på alla samhällsområden
byggd på kollektiva lösningar,
att LO genomför en informationskampanj riktad till medlemmarna om allvaret i klimatfrågan
och lyfter frågan om hur en rättvis grön omställning kan ske,
att LO undersöker vilket medlemsstöd som finns för en halv dags politiskt generalstrejk för
klimatomställningen utan konfliktersättning,
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13.12 (att-sats 1)
att LO ska verka för en snabb klimatomställning genom politisk påverkan (behandlas under
dagordningspunkt 17.a)

I debatten deltog
Patrik Ohlin, Handels
Lena Ericsson-Höijer, Kommunal
Håkan Johansson Jänkänpää, IF Metall
Miklos Liewehr, GS-facket
Martin Berglund, IF Metall
Ida Magnusson, Handels
Jim Sundelin, Byggnads
Stefan Jansson, IF Metall
Johan Ingelskog, Kommunal
Sofia Sandin, IF Metall
Thomas With, IF Metall
Max Vesterlund Karlsson, Handels
Marie Ende, Handels
Per-Ola Nilsson, Elektrikerna
Anna Fernebro, IF Metall
Martin Nyberg, Handels
Urban Pettersson, LOs styrelse

Följande förslag förelåg
Styrelsens utlåtande,
Miklos Liewehr, GS-facket, bifallsyrkande på styrelsens utlåtande på motion 17.2
Sofia Sandin IF Metall, m.fl. besvarandeyrkande på motion 17.3 att-sats 1
Patrik Ohlin, Handels m.fl. bifallsyrkande på motion 17.3
Lena Ericsson-Höijer, bifallsyrkande på motion 17.4 att-satserna 1, 2 och 3

Beslut
Kongressen beslutade efter rösträkning
att med röstsiffrorna 249 mot 162 bifalla besvarandeyrkandet på motion 17.3 att-sats 1. Inget
ombud avstod från att rösta.
Votering begärdes av Madlén Gunnarsson, kongressordförande
Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla styrelsens utlåtande på motion 17.3 att-sats 2
Votering begärdes av Marie Ende, Handels
Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla styrelsens utlåtande på motion 17.3 att-sats 3
Votering begärdes av Ida Magnusson, Handels
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Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande på motion 17.3 att-sats 5
Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla styrelsens utlåtande på motion 17.3 att-sats 6
Votering begärdes av Kofi Gyan, Handels
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande på motion 17.4 att-sats 1
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande på motion 17.4 att-sats 2
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande på motion 17.4 att-sats 3
Kongressen beslutade
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtanden.

17.b. Ekonomisk politik
Motionerna 17.5–17.7, 17.4 (att-sats 5 och 6) samt 17.8 (att-sats 6)
17.5
att LO arbetar för att ändra det finanspolitiska ramverket så att välfärdens resurser kan
tryggas,
att LO aktivt verkar för att regeringen skrotar överskottsmålet,
att LO aktivt verkar för att samhällsekonomin styr mot skuldankaret.
att LO aktivt ska verka för att staten i större utsträckning har en investeringsbudget och en
driftsbudget och därmed frigör resurser för välfärden,
att LO aktivt verkar för att staten ökar sin konsumtion för att överbrygga en
konjunkturnedgång samt
att LO aktivt verkar för att staten tidigarelägger infrastrukturinvesteringar och upprätthåller
byggtakten när konjunkturen viker neråt.
17.6
att LO arbetar för att ändra det finanspolitiska ramverket så att välfärdens resurser kan
tryggas,
att LO aktivt verkar för att regeringen skrotar överskottsmålet,
att LO aktivt ska verka för att staten i större utsträckning har en investeringsbudget och en
driftsbudget och därmed frigör resurser för välfärden samt
att LO aktivt verkar för att staten tidigarelägger infrastrukturinvesteringar och upprätthåller
byggtakten när konjunkturen viker neråt.
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17.7
att LO-kongressen ska tillkännage som sin mening att Socialdemokraterna ska överge målet
om överskott i de offentliga finanserna och i stället verka för ett nytt finanspolitiskt ramverk
som gör det möjligt att lånefinansiera offentliga investeringar samt
att LO-kongressen ska tillkännage det som sin mening att Socialdemokraterna ska lägga fram
ett offentligt investeringsprogram för full sysselsättning, kraftigt utbyggd välfärd och en grön
omställning.
17.4 (att-satserna 5 och 6)
att ställa sig bakom kravet på en statlig investeringsbank för finansiering av en grön
omställning (behandlas under dagordningspunkt 17.b) samt
att uppdra åt LO att ta initiativ till ett nytt program för ekonomisk demokrati (behandlas
under dagordningspunkt 17.b).
17.8 (att-sats 6)
att LO bör verka för att Sverige avskaffar det finanspolitiska överskottsmålet och ersätter det
med ett balansmål (behandlas under dagordningspunkt 17.b).

I debatten deltog
Lena Ericsson-Höijer, Kommunal
Martin Svensson, Målarna
Per-Olof Sjöö, LOs styrelse
Följande förslag förelåg
Styrelsens utlåtande,
Lena Ericsson-Höijer, Kommunal, bifallsyrkande på motion 17.4, att-sats 6

Beslut
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande på motion 17.4 att-sats 6
Kongressen beslutade
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtanden.

17.b.1 Ekonomisk politik – skatter
Motionerna 17.8 (att-satserna 1, 2, 3, 4, 5 och 7), 17.9-17.15, 17.16 (att-satserna 1 och 2)
samt 17.17–17.36
17.8 (att-satserna 1, 2, 3, 4, 5 och 7)
att LO bör verka för att Sverige inför en ny förmögenhetskatt,
att LO bör verka för att Sverige inför en ny skatt på arv och gåvor,
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att LO bör verka för att Sverige inför en ny skatt på lyxvillor,
att LO bör verka för att Sverige höjer skatten för de med allra högst kapitalinkomster,
att LO bör verka för att, med tanke på värnskattens avskaffande samt sex jobbskatteavdrag,
Sverige inför en ny skatt på de allra högsta inkomsterna samt
att LO bör verka för att Sverige kraftigt skärper straffen samt försvårar den grova
skattesmitningen.
17.9
att LO aktivt verkar för att en ny skattereform minskar klyftorna och ökar den ekonomiska
utjämningen,
att LO aktivt ska verka för att progressiva skatter som förmögenhetsskatt, fastighetsskatt och
arvs- och gåvoskatt införs,
att ett tak sätts på ränteavdraget vid 5 miljoner och att avdraget på sikt avskaffas samt
att LO aktivt ska verka för att dagens avdrag som starkt gynnar kapitalägare och
höginkomsttagare avskaffas.
17.10
att LO arbetar politiskt för ett progressivt skattesystem med en skatteskala för inkomster
samt
att LO arbetar för en progressiv skatteskala för inkomster av kapital.
17.11
att LO aktivt verkar för att en ny skattereform minskar klyftorna och ökar den ekonomiska
utjämningen,
att LO aktivt ska verka för att progressiva skatter som förmögenhetsskatt, fastighetsskatt och
arvs- och gåvoskatt införs samt
att LO aktivt ska verka för att dagens avdrag som starkt gynnar kapitalägare och
höginkomsttagare avskaffas.
17.12
att LO driver frågan om en ny skattereform som bygger på devisen från var och en efter
förmåga till var och en efter behov.
17.13
att kongressen uttalar sig för en reformerad skattepolitik som bygger på progressiva och
solidariska skattesatser samt
att LO arbetar för att få bort skadlig skatteplanering och 3:12 reglerna.
17.14
att LO ska verka för att all utländsk arbetskraft som verkar i Sverige ska skatta i Sverige från
första dagen.
17.15
att företag verksamma i Sverige ska betala skatt i Sverige från den första verksamma dagen.
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17.16 (att-satserna 1 och 2)
att LO fortsätter driva på för att lika villkor ska gälla alla på arbetsmarknaden samt
att LO påverkar politiskt för att utstationerade arbetstagare ska vara skattskyldiga från första
dagen
17.17
att LO verkar för att våra sociala avgifter återställs i enlighet med vad som beskrivs i
motionen.
17.18
att LO verkar för att våra sociala avgifter återställs likt vad som beskrivs i motionen.
17.19
att LO driver frågan om att skattereduktioner ska gälla för avgifter till fackföreningen.
17.20
att snarast verka för att återinföra avdragsrätten för medlemsavgift i facklig organisation.
17.21
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att avdragsrätten på fackföreningsavgiften
återinförs.
17.22
att LO verkar för ett återinförande av avdragsrätt på skattedeklarationen för medlemskap i akassa och facket.
17.23
att LO aktivt arbetar för att göra både fackföreningsavgiften och a-kasseavgiften
avdragsgilla.
17.24
att ge LOs styrelse i uppdrag att avdragsrätten för fackförenings- och a-kasseavgiften
återinförs.
17.25
att LO verkar för ett införande av skattereduktion på fackföreningsavgift samt
att LO verkar för ett införande av skattereduktion på a-kasseavgift.
17.26
att återinföra möjligheten till skattereduktion för a-kasseavgiften samt
att återinföra skattereduktion för alla fackliga avgifter.
17.27
att LO verkar för ett återinförande av skattereduktion för medlemsavgift i facket och akassan.
17.28
att LO verkar för ett återinförande av avdragsrätt på skattedeklarationen för medlemskap i akassa och i facket.
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17.29
att LO driver frågan om att skattereduktioner ska gälla för avgifter till a-kassorna.
17.30
att LO ska verka för att arbetsgivare inte ska kunna dra av medlemsavgiften till
arbetsgivarorganisationer på skatten.
17.31
att LO verkar för en högre avdragsrätt/schablonbelopp för traktamentet för Sveriges
lönearbetare som reser och övernattar på annan ort.
17.32
att slopa schablonen på 11 000 kr per år för dem som bor på postnummer som klassas som
landsbygdsboende samt
att höja reseersättningen (i dag 18,50 kr per mil) för de som bor på postnummer som klassas
som landsbygdsboende.
17.33
att LO verkar för en höjd avdragsrätt för dagliga resor till och från arbetet.
17.34
att LO verkar för att ett kultur-rut-avdrag införs för privatpersoner som anlitar kulturarbetare
samt
att LO verkar för att ett kultur-rut-avdrag införs för företag som anlitar kulturarbetare.
17.35
att LO ska arbeta aktivt för att rut-avdraget och rot-avdraget ska avskaffas.
17.36
att LO ska arbeta aktivt för att rut-avdraget ska avskaffas.

I debatten deltog
Gunnel Persson Westin, Musikerna
Jenni Strand, Kommunal
Lars Fridh, Kommunal
Karl Paine Huenupi, Byggnads
Tural Kokulu, Hotell- och restaurangfacket
Urban Pettersson, LOs styrelse
Följande förslag förelåg
Styrelsens utlåtande,
Jenny Strand, Kommunal, m.fl. bifallsyrkande på styrelsens utlåtande på motion 17.35 med
tilläggsatt-sats: att LO ska utreda konsekvenserna av hur ett borttagande av rut-avdraget
drabbar de som idag arbetar inom de rut-subventionerade yrkena innan man aktivt börjar
jobba med avskaffandet
Styrelsens avslagsyrkande på tilläggsatt-satsen.
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Beslut
Kongressen beslutade efter rösträkning
att med röstsiffrorna 229 mot 179 bifalla tilläggsyrkandet på motion 17.35. Tre ombud
avstod från att rösta.
Votering begärdes av Madlén Gunnarsson, kongressordförande
Kongressen beslutade
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtanden.

17.c Lönebildning och lönepolitik
Motionerna 17.37–17.45
17.37
att LO aktivt jobbar för att förhindra ett bindande EU-direktiv gällande minimilöner samt
att LO gör allt det kan för att få Norden som ett undantag i ett sådant direktiv om det inte går
att förhindra. Att slå sönder en fungerande modell på detta sätt kan vi ej tillåta.
17.38
att i enlighet med motionen ta fram en modell för lönebildning där hela LO får inflytande
över de förhandlingar som leder fram till märket,
att i enlighet med motionen redovisa samt ta fram en plan för hur LOs mål om att minska
löneklyftan mellan arbetare och tjänstemän ska nås samt
att i enlighet med motionen redovisa samt ta fram en plan för hur LOs mål om att minska
löneklyftan mellan arbetarkvinnor och arbetarmän ska nås.
17.39
att LO i framtida avtalsuppgörelser leder de samordnade förhandlingarna.
17.40
att Landsorganisationen i Sverige ska skrota ”märket” och ersätta det med en modernare
modell som bättre kan möta våra utmaningar beträffande ekonomisk ojämlikhet mellan hög
och låginkomsttagares löner (ojämlika löner mellan kvinnor och män) samt för stora
vinstuttag i svenska företag där vi arbetare inte får ta en rättvis del av vinsten.
17.41
att LO utreder det så kallade ”industrimärket” ur ett intersektionellt perspektiv för att
undersöka hur olika grupper och minoriteter gynnas eller missgynnas av lönemodellen.
17.42
att LOs styrelse utarbetar riktlinjer för hur de bärande yrkena i välfärden ska kunna
garanteras löneökningar över industrimärket, så att lönerna kommer i kapp och kompetensen
i välfärden tryggas.
17.43
att fortsätta med låglönesatsningen enligt knämodellen i kommande avtalsrörelser.
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17.44
att ge LOs styrelse i uppdrag att löneökningar i våra centrala löneavtal ska anges i kronor och
ören.
17.45
att LO tar ställning för avveckling av individuell lönesättning.

I debatten deltog
Torgny Handreck, Kommunal
Jenni Strand, Kommunal
Anders Hernborg, Livs
Emma Wennerholm, Kommunal
Karl Paine Huenupi, Byggnads
Per Persson, Hotell- och restaurangfacket
Ewa Edström, Fastighets
Veli-Pekka Säikkälä, IF Metall
Conny Källström, Kommunal
Håkan Nilsson, Kommunal
Jolan Wennberg, Livs
Madelene Engman, GS-facket
Linda Palmetzhofer, LOs styrelse

Följande förslag förelåg
Styrelsens utlåtanden,
Anders Hernborg, Livs, m.fl. bifallsyrkande på styrelsens utlåtande på motion 17.37 med
tilläggsatt-sats: samt hemställer om att beredningsutskottet ska ta fram ett uttalande från
kongressen mot minimilöner
Styrelsens bifallsyrkande på tilläggsatt-satsen på motion 17.37.
Karl Paine Huenupi, Byggnads, bifallsyrkande på styrelsens utlåtande på motion 17.38
Madelene Engman, GS-facket, bifallsyrkande på styrelsens utlåtande på motionerna 17.38–
17.42
Veli-Pekka Säikkälä, IF Metall, bifallsyrkande på styrelsens utlåtande på motionerna 17.38–
17.45
Emma Wennerholm, Kommunal, bifallsyrkande på styrelsens utlåtande på motion 17.41
Torgny Handreck, Kommunal, m.fl. bifallsyrkande på motion 17.42
Per Persson, Hotell- och restaurangfacket, m.fl. bifallsyrkande på styrelsens utlåtande på
motion 17.42
Håkan Nilsson, Kommunal, bifallsyrkande på motion 17.42 med tilläggsatt-sats: att
riktlinjerna som ska utarbetas ska gälla alla yrken som är värdediskriminerade
Beslut
Kongressen beslutade
att bifalla tilläggsatt-satsen på motion 17.37
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Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla styrelsens utlåtande på motion 17.42
Votering begärdes av Conny Källström, Kommunal
Kongressen beslutade
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtanden.

17.d Arbetsmarknadspolitik
Motion 17.46
17.46
att allvarligt pröva tanken med en allmän arbetsförsäkring som en god och framkomlig väg
för att stärka arbetslinjen och verka för ett gott arbete åt alla.
Följande förslag förelåg
Styrelsens utlåtande

Beslut
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.

17.d.1 Arbetsmarknadspolitik –
Arbetslöshetsförsäkringen
Motionerna 17.47–17.60 och 17.62 (att-sats 2)
17.47
att LO verkar för att taket i a-kassan höjs samt
att LO verkar för att ersättningen i a-kassan inte trappas ner ytterligare för dem som har varit
arbetslösa under en längre period.
17.48
att LO verkar för att taket i a-kassan höjs samt
att LO verkar för att ersättningen i a-kassan inte trappas ner ytterligare för de som varit
arbetslösa under en längre period.
17.49
att LO verkar för att taket i a-kassan höjs till att följa medianlönen i Sverige samt
att LO verkar för att ersättningen i a-kassan inte trappas ner ytterligare för de som varit
arbetslösa under en längre period.
17.50
att a-kassan ska motsvara 80 procent av den faktiska lönen.
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17.51
att ersättningen i försäkringen ska motsvara minst 80 procent av lönen för att på sikt höjas till
90 procent och att karensen för att få rätt till ersättning ska avskaffas.
17.52
att ge LOs styrelse i uppdrag att en utredning skyndsamt tillsätts som tittar över försäkringen
och dess inträdeskrav i sin helhet samt ger förslag på åtgärder, så den återigen kan bli en bra
försäkring som fler omfattas av,
att ge LOs styrelse i uppdrag att vår arbetslöshetsförsäkring ska vara 80 procent för 80
procent av LO-förbundens medlemskårs inkomst,
att ge LOs styrelse i uppdrag att karensdagarna i försäkringen stegvis minskas,
att ge LOs styrelse i uppdrag att a-kassan ska följa löneutvecklingen samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att a-kassan i framtiden ska vara 90 procent i ersättning för vi
måste ha visioner.
17.53
att verka för att tak och golv höjs i a-kassan samt
att målet för a-kasseersättningen ska vara 90 procent av lönen.
17.54
att LO verkar för att ta bort deltidsbegränsningarna från a-kassans regelverk.
17.55
att ge LOs styrelse i uppdrag att 60-veckorsregeln slopas samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att deltidsstämpling ska vara möjligt under hela 300dagarsperioden.
17.56
att LO ska arbeta för att man ska kunna tillgodoräkna sig sin arbetade tid i ett arbetsvillkor i
alla arbetsmarknadspolitiska program.
17.57
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att alla former av anställningsstöd ska vara
kvalificeringsgrundande för a-kassa.
17.58
att obetald semester ska räknas som arbetad tid i arbetsvillkoret.
17.59
att ge LOs styrelse i uppdrag att skyddsregeln i a-kassan ska finnas kvar även efter 900
dagar.
17.60
att LO ska verka för att antalet karensdagar i a-kassan minskas samt
att LO ska verka för att karensdagarna i a-kassan avskaffas på sikt.

38

Snabbprotokoll LOs 29e återupptagna kongress 2021
17.62 (att-sats 2)
att ge LOs styrelse i uppdrag att ”principen” på alla åtgärdsanställningsformer på
arbetsmarknaden ska vara a-kassegrundande (behandlas under dagordningspunkt 17.d.1).

I debatten deltog
Sari Harri, Handels
Ola Edeblom, Musikerna
Mikael Johansson, LOs styrelse

Följande förslag förelåg
Styrelsens utlåtande,
Ola Edeblom, Musikerna, bifallsyrkande på motion 17.54
Sari Harri, Handels, bifallsyrkande på motion 17.60

Beslut
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande på motion 17.54
Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande på motion 17.60
Kongressen beslutade
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtanden.
Kongressen ajournerades kl. 19.57

Kongressuttalande
Beslut
Kongressen beslutade
att anta nedanstående utlåtande
Rena spel och schysta villkor ska vara en självklarhet
Varje dag riskerar arbetare sina liv och sin hälsa när de tvingas arbeta under usla förhållanden
för att förverkliga stora sportevenemang. De bygger allt från hotell till arenor. De tillverkar
kläder, utrustning och souvenirer för utövare eller för fansen under slavliknande villkor. Gång
på gång misslyckas den internationella idrottsrörelsen att ta sin del av ansvaret för de
rättigheter som kränkts och de liv som gått till spillo.
Det märks inte minst när idrottens globala makthavare utser länder som värdar för stora
idrottstävlingar. Länder som ofta inte ens ratificerat avtal om eller respekterar grundläggande
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mänskliga rättigheter. Det är särskilt påtagligt när vinter-OS genomförs i Peking och fotbollsVM i Qatar nästa år.
LO och flera förbund undertecknade 2016 ett ramavtal med svensk idrott om Rena spel och
schyssta villkor. Sedan dess har idrottsrörelsen i samverkan med fackföreningsrörelsen i
Sverige verkat för att idrottens olika aktörer och arrangörer ska implementera mänskliga
rättigheter i sina stadgar, policys och regelverk.
Landsorganisationens 29e kongress kräver:
att de internationella idrottsförbunden, dess makthavare och olika arrangörer fullt ut måste
respektera mänskliga rättigheter inklusive fackliga rättigheter.
att de internationella idrottsförbunden omedelbart antar konkreta policys och regelverk i linje
med detta, samt ställer krav på att arrangörsländer och samarbetspartners och leverantörer att
göra detsamma.
att FIFA och Qatar förbinder sig att inrätta och stödja ett migrantarbetarcenter i Qatar med
uppdrag att efter fotbolls-VM avgjorts, fortsatt förverkliga grundläggande mänskliga
rättigheter, förbättra villkoren för och förstärka migrerande arbetstagares röster.

Beviljade permissioner
Camilla Widman, Seko, resten av kongressen
Stefan Hortlund, Livs, 30 november hela dagen
Max Vesterlund Karlsson, Handels, 30 november kl. 9–11
Elisabeth Brandt Ygeman, Handels, 30 november hela dagen
Ulrica Malmberg, IF Metall 30 november kl. 11–14
Natalia Sparrelid, GS-facket, 30 november kl. 17.30–20
Adrian Avdullahu, IF Metall 1 december kl. 9–12
Kent Jansson, Handels, 1 december kl. 14–15

40

