
 1 

Dagordning 
vid LOs representantskaps möte den 25 april, med start kl 10.00, i Z-salen på ABF Stock-
holm, Sveavägen  
 
1. Mötets öppnande 
 
Wanja Lundby-Wedin öppnar mötet. 
 
2. Parentation 
 
Wanja Lundby-Wedin håller parentation. 
 
3. Upprop 
 
Wanja Lundby-Wedin redovisar ombudens närvaro enligt avprickningslistorna. 
 
Förslag till beslut:  

 
att anse uppropet verkställt. 
 
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 ordföranden 
6. Val av sekreterare 
7.  Val av två justerare för protokollet 
8.  Beslut om representantskapets offentlighet  
9. Olof Palmes internationella center - insamling 
10.  Berättelse över Landsorganisationens verksamhet 2011 
11.  Revisionsberättelse för 2011 
12.  Beslut om ansvarsfrihet för LOs styrelse 
13.  Ekonomisk ersättning till representantskapets ombud 
14.  Kollektivavtal, löner och uppdrag för nyvald LO ledning efter kongressen 2012 
15.  Gästerna har ordet 
16.  Val av auktoriserad revisor 
17.  Nya ledamöter i LOs styrelse och representantskap 
18.  Inriktning för framtida lokal och regional tvärfacklig verksamhet  
19.  Övriga frågor 
20.  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: Hans Tilly, Byggnads och Jan Rudén, 
SEKO 
 
Förslag till beslut 

 
att utse Hans Tilly och Jan Rudén 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: Lars-Anders Häggström, Handels och 
Lars Lindgren, Transport. 
 
Förslag till beslut: 

 
att utse Lars-Anders Häggström och Lars Lindgren till protokolljusterare. 
 
 
8. Beslut om representantskapets offentlighet 
 
Förslag till beslut 

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

slutar på annat sätt. 
 
 
9. Olof Palmes internationella center - insamling 
I samband med LO-kongresser ordnar alltid Olof Palmes internationella center en insamling 
till ett specifikt ändamål. Denna gång har man valt Filipinerna. Jens Orback och/eller Isabelle 
Ljungberg besöker mötet och berättar om den insamling som kommer att pågå under hela året. 
 
Förslag till beslut: 

 
att notera informationen. 
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10. Berättelse över Landsorganisationens verksamhet 2011 
 
Wanja Lundby-Wedin föredrar verksamhetsberättelsen. 
 
Förslag till beslut: 

 
att godkänna verksamhetsberättelsen för 2011. 
 
 
11. Revisionsberättelse för 2011 
 
Revisorerna föredrar revisionsberättelsen för 2011. 
 
Förslag till beslut: 

 
att godkänna revisionsberättelsen. 
 
 
12. Beslut om ansvarsfrihet för LOs styrelse 
 
Revisorerna föredrar ärendet. 
 
Förslag till beslut: 

 
att bifalla ansvarsfrihet för LOs styrelse för 2011. 
 
 
13. Ekonomisk ersättning till representantskapets ombud 
 
Enligt LOs stadgar ska ersättningen till deltagare i representantskapet beslutas av represen-
tantskapet varje år. 
 
2011 utgick ersättning med 1.526 kronor. 
 
Uppräkningen av ersättningen grundar sig på SCBs årliga statistik för arbetare inom privat 
sektor, räknat på föregående år. Statistiken blir inte klar förrän i maj men alla indikationer, 
enligt LOs lönestatistiker, säger att uppräkningen bör bli 3 procent vilket gör att arvodet för 
deltagande i LOs representantskap under 2012 blir 1.572 kronor. 
 
Föreslag till beslut 

 
att ersättning till representantskapets ledamöter för 2012 utgår med 1.572 kronor per dag 

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

resereglemente.  
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14. Kollektivavtal, löner och uppdrag för nyvald LO ledning efter kongressen 
2012 
 
Bakgrund 
Lönenivåerna för LOs ledning har diskuterats vid ett flertal tillfällen. För inkomståret 2007 
hade LOs ordförande en deklarerad inkomst på 1 177 000 kronor vilket motsvarar ca fyra in-
dustriarbetarlöner. Detta har varit fallet sedan 1987 då LOs ordförande hade en högre inkomst 
än fyra industriarbetarlöner, vilket hänförde sig till arvode från Riksdagen. 
 
Nuvarande modell för lönesättning av LOs ledning är pensionsgrundande och bygger på kol-
lektivavtal för centrala ombudsmän på LO. Den beräknas på högsta möjliga ombudsmannalön 
multiplicerat med 1,28 för LOs ordförande vilket ger en årslön för 2010 på 746 000 kronor. 
Övriga ledningsfunktioner har motsvarande beräkningsbas multiplicerat med 1,14 vilket ger 
664 000 kronor. Till detta har arvoden för styrelseuppdrag tillkommit. 
 
Överväganden avseende lönesättning för LOs ledning 
Inkomsten för LOs ledning har alltid öppet redovisats i sin helhet, lön inklusive arvoden, för 
att markera att det är en inkomst som är kopplad till uppdraget. Trots det, uppfattas det ibland 
bland medlemmar och i media som något negativt. Det kan också över tid variera kraftigt 
mellan ledningspersoner hur arvoden fördelas. Det är önskvärt med en mer jämn och förut-
sägbar inkomst, som är densamma oberoende storleken på arvoden. 
 
En modell som kan tillgodose detta är att LO beslutar om den totala inkomstnivån, där alla 
arvoden avräknas. För att ha en jämn inkomstutveckling bör lönen relateras till ett mått som är 
legitimt för medlemmarna. Den framtida lönesättningen föreslås därför att kopplas till indu-
striarbetarlönen, ett mått som vi sedan 1950-talet har använt för att mäta inkomstutvecklingen 
mellan olika grupper. 
 
Ersättning för styrelseuppdrag 
I uppdraget för LOs ledning ingår att representera organisationen genom olika styrelseupp-
drag, både nationellt och internationellt. För merparten av dessa uppdrag utgår inget arvode. 
 
Bakåt i tiden har uppdrag i statliga nämnder och styrelser, liksom i de partsgemensamma bo-
lagen varit en väsentlig del av uppdragen. Dessa har också varit arvoderade och har setts som 
en naturlig del av ledningens inkomst, men de har ej varit pensionsgrundande. 
 
Idag kvarstår bland de arvoderade uppdragen i huvudsak AMF pension, AFA försäkring och 
Folksam som naturligt knutna till LOs och förbundens ledningspersoner. AMF och AFA är 
samägda bolag med Svenskt Näringsliv och det är rimligt att LOs ledning är representerade i 
dessa bolag. Folksam är ett ömsesidigt bolag där LO-förbundens medlemmar är en väsentlig 
del av Folksams kunder och ägare.  
 
Ovan nämnda styrelseuppdrag samt övriga uppdrag gällande LOs ledning ska fastställas av 
LOs styrelse. 
 
Förslag till framtida lönesättning av LOs ledning 
Ordförandes lön fastställs till tre och en halv industriarbetarlöner vilket för år 2010 ger en 
årsinkomst på 1 075 319 kronor och en månadslön om 89 610 kronor. I övrigt följs kollektiv-
avtalet mellan LO och LOs centrala ombudsmannaklubb. 
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Viceordförande och avtalssekreterares lön fastställs till tre industriarbetarlöner vilket för år 
2010 ger årsinkomsten 921 702 kronor och en månadslön om 76 809 kronor. 
 
Lönerna ovan är att ses som ett takbelopp. Inom ramen för takbeloppet föreslås att det ska ske 
en samordning med arvoderade uppdrag. Hela takbeloppet ska vara pensionsgrundande och 
grundar även i övrigt för rätt till förmåner enligt kollektivavtalet. 
 
I framtiden bör LOs finanskommitté få i uppdrag att årligen göra en översyn av löner för LOs 
ledning och fastställa årliga löneökningar samt följa upp samordningen med arvoderade upp-
drag. Finanskommittén har ansvar för att lägga fram förslag till beslut och LOs styrelse beslu-
tar i frågan. 
 
Konsekvenser av förslaget 
Förlaget innebär en mer genomskinlig lönesättning för LOs ledning där uppdrag i bolag eller 
liknande blir en självklar del av uppdraget och inte kan misstänkliggöras.  
 
Förslaget innebär också en fördel för de personer som har uppdrag i ledningen, genom att hela 
den samlade ersättningen blir pensionsgrundande samt även ligger till grund för exempelvis 
rätt till ersättning i händelse av längre tids sjukdom.  
 
Alla uppdrag även de som kan betraktas som privata, ska godkännas av styrelsen. Styrelsen 
bör även ange för vilken typ av uppdrag som LO utifrån organisationssynpunkter kan se ett 
mervärde samt i övrigt vilka uppdrag det generellt kan accepteras att ledningspersonen åtar 
sig.  
 
Förslag till beslut: 

 
att fastställa förslag till framtida lönesättning av LOs ledning,  
 
att LOs finanskommitté får i uppdrag att årligen föreslå styrelsen ny lön för LOs ledning 

utifrån utvecklingen av industriarbetarlönen samt att följa upp samordning av arvodera-
de uppdrag samt 

 
att LOs styrelse har att fatta beslut vad gäller alla styrelseuppdrag för LOs ledning. 
 
 
15. Gästerna har ordet 
 
 
16. Val av auktoriserad revisor 
 
Representantskapet väljer årligen en auktoriserad revisor. 
 
Följande förslag föreligger: Lars Wennberg, PwC 
 
Förslag till beslut: 

 
att välja Lars Wennberg till auktoriserad revisor för 2012.  
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17. Nya ledamöter i LOs styrelse och representantskap 
 
I och med förändringar i förbunden under 2011/12 har följande förändringar skett när det 
gäller ledamöter i LOs styrelse och LOs representantskap. 
 
LOs styrelse 
 
Stefan Löfven har lämnat IF Metall och valberedningen föreslår att Anders Ferbe utses till ny 
ordinarie ledamot i LOs styrelse. Till suppleanter föreslås Monika Theodorsson till förste sup-
pleant, Veli-Pekka Säikkälä till andre suppleant och Lars Ankarfjäll till tredje suppleant. 
 
Gustav Holmlund, Handels, har gått i pension och valberedningen föreslår att Harald Peters-
son ersätter honom som tredje suppleant i styrelsen. 
 
Lasse Thörn, Kommunal, har lämnat förbundet och valberedningen föreslår att Anders Berg-
ström ersätter honom som tredje suppleant i styrelsen. 
 
LOs representantskap 
 

Gustav Holmlund, Handels, har gått i pension och valberedningen föreslår att Harald Peters-
son ersätter honom i representantskapet. 
 
Anders Ferbe är numera ordförande i IF Metall och valberedningen föreslår att Lea Skånberg 
ersätter honom i representantskapet. 
 
Förslag till beslut: 

 
att nya ledamöter väljs enligt valberedningens förslag. 
 
 
18. Inriktning för framtida lokal och regional tvärfacklig verksamhet 
 
Pandeldebatt kring utredningen om den framtida lokala och regionala tvärfackliga verksamhet 
som gjorts till kongressen. 
Paneldeltagare: Ulla Lindqvist, LO, Elisabeth Brandt Ygeman, LO-distriktet Stockholm, Kris-
ter Anderssons, LO-distriktet Västsverige, Eva Guovelin, Livs och Martin Viredius, Trans-
port. 
 
Samtalsledare: Tobias Gärdås, LO 
 
 
19. Övriga frågor 
 
 
20. Avslutning 
 


