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Traktamenten och annan ekonomisk ersättning 
under kongressen 2016

LOs kongressvalda revisorer tillsammans med undertecknad överlämnar förslag på ekonomisk 
ersättning till ombud och övriga som är skyldiga att närvara vid kongressen enligt följande.

Enligt LOs stadgar § 4 mom 13 ska reseersättning utgå till kongressens ombud liksom till 
sådana som i övrigt är skyldiga att närvara vid kongressen. Traktamente och annan ekono-
misk ersättning för deltagare i kongressen utgår med belopp som kongressen bestämmer.

Enligt stadgarna § 4 mom 4 kan inte styrelsens och representantskapets ledamöter samt 
LOs revisorer utses till ombud men är skyldiga att närvara vid kongressen och är därför be-
rättigade till ersättning enligt ovan.

Vi föreslår därför att kongressombuden, styrelsens och representantskapets ledamöter 
samt revisorer under 2016 års kongress erhåller följande ekonomiska ersättningar:

• Traktamente och måltidsavdrag utgår enligt LOs uppdragsreglemente.

• Skattepliktigt researvode utgår med 285 kronor per dygn.

• Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår med 1 736 kronor per dag inklusive semes-
terersättning för verkligt förlorade arbetsdagar, i princip två, till deltagare som inte är 
anställda inom rörelsen (med rörelsen avses exempelvis Unga Örnar, ABF, fackförbun-
den, LO). Förlorad arbetsinkomst som överstiget ersättningen ersätts mot uppvisande 
av arbetsgivarintyg.

• LO svarar för resekostnader för resor till och från Stockholm som beställts via särskilt 
formulär hos HRG. Övriga resekostnader ersätts mot kvitto.

• LO svarar för logikostnad för logi som beställts via särskilt formulär hos HRG. Det gäl-
ler för boende mer än tre mil från Stockholm. Ombud och representantskapsledamöter 
som ordnar eget logi ersätts med 105 kronor per dygn.
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Arvoden till kongressens ordförande
Arvoden till kongressens ordförande saknar stöd i LOs stadgar men har tidigare år alltid utgått.

Vi föreslår att arvode om 3 000 kronor utgår till kongressens ordförande som inte är an-
ställda inom rörelsen.

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

Lennart Borgkvist Yvonne Cederberg

Ulf Andersson Kjell Ahlberg
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Investera för jämlikhet
Det du nu har framför dig är handlingarna till Landsorganisationens 28e kongress; 
motioner, utlåtanden rapporter och arbetsordning. Med andra ord, allt det som du  
och andra ska diskutera och besluta om den 17–20 juni i år.

Av alla de olika frågor vi ska avgöra under de här fyra junidagarna är kanske full syssel-
sättning den allra viktigaste. Den är grunden för allt det andra. Utan full sysselsättning 
klarar vi inte att i längden upprätthålla den svenska modellen, betala vår gemen samma 
välfärd och bygga en hållbar ekonomi som kommer alla, inte bara några, till del.

Vid förra kongressen 2012 konstaterade vi att den ekonomiska politik som förts i 
Sverige  sedan 90-talet inte längre klarar att upprätthålla full sysselsättning. Vi var 
också överens om att lösningen inte är att gå tillbaka till det gamla, till den politik som 
dominerade innan 1990-talet.

Mot den bakgrunden beslutade kongressen att tillsätta en ambitiös utredning som 
fick titeln Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner. I fyra år har vi arbetat med 
att försöka besvara den kanske viktigaste frågan vi har i Sverige idag; hur formar vi en 
ekonomisk politik som förenar full sysselsättning och rättvisa löner med dagens öppna 
ekonomi? Arbetet har resulterat i ett stort antal underlagsrapporter och seminarier 
men framför allt i den slutrapport som finns i dessa kongresshandlingar; Vägen till full 
syssel sättning och rättvisare löner.

Frågan om full sysselsättning hänger också samman med andra viktiga frågor, inte 
minst frågan om jämlikhet. Sverige är ett av de OECD-länder där klyftorna ökat snab-
bast. I de årliga mätningar LO gör av skillnaden mellan maktelitens löner och LO-med-
lemmarnas är skillnaderna nu de största i modern tid. Vi är inte längre världens mest 
jämlika land. Men det behöver inte vara så. Det är dags att vända den utvecklingen. 
Därför är årets kongresstema ”Investera för jämlikhet” och kampen för ett jämlikare 
samhälle kommer stå högst upp på dagordningen under de kommande åren.

Ni som är ombud har fått våra en och en halv miljon medlemmars förtroende att 
representera  dem på LOs kongress. Det är ett av de finaste förtroenden en  
facklig företrädare kan få. För under fyra dagar i juni ska ni tillsammans 
 avgöra LOs inriktning de kommande fyra åren.
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