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Förslag till dagordning

Kongressens öppnande1 

Gästerna hälsas, gästernas tal2 

Rapport från fullmaktsgranskningskommittén3 

Antagande av dagordning4 

Antagande av arbetsordning5 

Val av kongressens funktionärer och utskott6 
a fem ordförande
b sju sekreterare
c tio rösträknare samt fem ledamöter i rösträkningskommittén
d tre protokollsjusterare
e sju ledamöter i redaktionsutskott
f tre reseräkningsgranskare
g fem ledamöter i valberedningen

Fastställande av traktamenten och annan ekonomisk ersättning7 

Berättelse över landsorganisationens verksamhet 2004–20078 

Revisionsberättelse9 

Beslut om ansvarsfrihet10 

Nomineringar och val11 

Ekonomi12 
Avgiftskommitténs rapport
Motion 12.1
Lönehantering/medlemsförmåner
Motionerna 12.2–12.4
Placeringsstrategi
Motion 12.5
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LO – Förbund i samverkan13 
Avsnitten: Meningen med föreningen, Förändrade förutsättningar, 
Vägar  och val för samverkan
Stadgefrågor
LO – Förbund i samverkan: Avsnittet LOs stadgar med Bilaga med nya 
LO-stadgar samt avsnittet LOs normalstadgar för förbunden

Placering av LO-kongressen
Motionerna 13.1–13.4
§ 8 Funktionärer
Motion 13.5

Rekrytering
Motionerna 13.6–13.9, 13.10 första, tredje och fjärde att-satsen, 13.11 
fjärde att-satsen samt 13.12–13.17
LO – Förbund i samverkan: Avsnittet Hög organisationsgrad – men vi 
måste bli ännu fler

Övergång mellan förbund och a-kassor
Motionerna 13.18–13.24
Skolinformation
Motionerna 13.25–13.32

Facklig utbildning
Motionerna 13.33, 13.34 tredje och fjärde att-satserna, 13.35–13.39 samt 
13.10 andra att-satsen
LO – Förbund i samverkan: Del av avsnittet Facket på arbetsplatsen

Ungdomsutbildning
Motionerna 13.40–13.44 samt 13.34 första och andra att-satserna
Studierekrytering
Motionerna 13.45–13.47
Internationellt
Motionerna 13.48–13.49

LO-distrikten och LO-facken i kommunerna
Motionerna 13.50–13.55, 15.3 första och andra att-satserna samt 17.54 
andra att-satsen
LO – Förbund i samverkan: Del av avsnittet Facket på arbetsplatsen
Organisationsfrågor
Motionerna 13.56–13.59
LO – Förbund i samverkan: Avsnittet En demokratisk folkrörelse som 
bygger på medlemmarnas engagemang

Information, opinion
Motionerna 13.60–13.72 samt 18.11 tredje att-satsen
LO-tidningen
Motionerna 13.73–13.75
Avrapportering av kongressbeslut
Motion 13.76
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Organisationsplan, gränsdragningsfrågor
Motionerna 13.77–13.81
LO – Förbund i samverkan: Del av avsnittet Starka kollektivavtal – 
direktiv  till organisationsutredning

Handläggning av gränstvister
Motionerna 13.82–13.84
Bemanning och entreprenad
Motion 13.85
Samhall
Motionerna 13.86–13.87
Bussförare
Motionerna 13.88–13.89

Internationella frågor14 
LO – Förbund i samverkan: Avsnittet Fördjupad internationell 
samverkan 
Riktlinjer: Fackliga strategier för fler jobb och bättre jobb
Globalt
Motion 14.1
Europa

Folkomröstning
Motion 14.2
Val till Europaparlamentet
Motion 14.3
LO – Förbund i samverkan: Del av avsnittet Facket i samhället och 
politiken – en ideologisk fackförening
Social stadga
Motion 14.4
Turkiet
Motion 14.5
Europeisk återvinning
Motion 14.6

Facklig-politisk samverkan15 
Motionerna 15.1–15.2 samt 15.3 tredje att-satsen
LO – Förbund i samverkan: Del av avsnittet Facket i samhället och 
politiken  – en ideologisk fackförening
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Arbetsmarknad och sysselsättning16 
Riktlinjer: Fackliga strategier för fler jobb och bättre jobb
Ekonomisk politik
Motionerna 16.1–16.2
Lönebildning och lönepolitik
Motionerna 16.3–16.5 samt 13.11 sjätte att-satsen
Arbetsmarknadspolitik och a-kassa

Aktiv arbetsmarknadspolitik
Motionerna 16.6–16.12, 13.11 tredje att-satsen samt 18.5 andra att-
satsen
Förbundsgemensam a-kassa
Motionerna 16.13–16.15
A-kassornas framtida utformning och finansiering
Motionerna 16.6–16.21, 16.25 sjunde att-satsen samt 16.26 första att-
satsen
Tak och ersättningsnivå samt återställare
Motionerna 16.22–16.24, 16.25 första och femte att-satserna och 
16.26 fjärde–sjunde att-satserna
Kvalifikationsregler
Motionerna16.25 andra–fjärde och sjunde att-satserna, 16.26 andra 
och tredje att-satserna, 16.27–16.31 samt 13.11 andra att-satsen

Näringspolitik
Motionerna 16.32–16.35

Transportpolitik
Motionerna 16.36–16.41 samt 16.50 andra att-satsen
Konsumentfrågor
Motionerna 16.42–16.43

Ägarstyrning och pensionsfondernas placering
Motion 16.44
Bostadspolitik
Motionerna 16.45–16.46
Miljö-, klimat- och energipolitik
Motionerna 16.47–16.49 samt 16.50 första att-satsen
Ekonomisk brottslighet
Motionerna 16.51–16.56
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Arbetsliv och produktivitet17 
Riktlinjer: Fackliga strategier för fler jobb och bättre jobb
Svenska arbetsmarknadsmodellen
Motionerna 17.1–17.8
LO – Förbund i samverkan: Del av avsnittet Starka kollektivavtal
Arbetsrätt
Motion 17.9

Anställningsskydd
Motionerna 17.10–17.12, 17.13 första och andra att-satserna, 
17.14–17.16, 13.11 femte att-satsen samt 18.2 andra att-satsen
Förtroendemannalagen
Motionerna 17.17–17.20
Regional facklig företrädare
Motionerna 17.21–17.22 samt 17.13 tredje att-satsen
Offentlig upphandling
Motionerna 17.23–17.26

Arbetstidsfrågor
Motionerna 17.27–17.29

Heltid – deltid
Motionerna 17.30–17.33 samt 13.11 första att-satsen
Öppethållande
Motionerna 17.34–17.35

Arbetsmiljö
Motionerna 17.36–17.41 samt 18.2 tredje och fjärde att-satserna

Arbetsorganisation
Motionerna 17.42–17.44
Skyddsombudsregistret
Motionerna 17.45–17.47
Skyddsglasögon
Motion 17.48
Kvinnors arbetsmiljö
Motionerna 17.49 samt 18.32 andra att-satsen

Utbildningspolitik
Vuxenutbildning
Motionerna 17.50–17.51
Gymnasieskolan/Yrkesinriktad utbildning
Motionerna 17.52–17.53, 17.54 första att-satsen samt 17.55
Kultur
Motionerna 17.56–17.58

Diskriminering
Motionerna 17.59–17.62
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Arbetslinjen och välfärden18 
Riktlinjer: Fackliga strategier för fler jobb och bättre jobb
Socialförsäkringssystemet
Motionerna 18.1, 18.2 första att-satsen, 18.3–18.4, 18.5 första att-satsen 
samt 18.6–18.7
Sjukförsäkring
Motionerna 18.8–18.10, 18.11 första och andra att-satserna samt 
18.12–18.13
Pensioner
Motion 18.14
Avtalsförsäkringar

Generellt
Motionerna 18.15–18.19 samt 18.29 andra att-satsen
TFA
Motionerna 18.20–18.28
Avtalspension
Motionerna 18.29 första att-satsen samt 18.30–18.31

Arbetsskadeförsäkring
Motionerna 18.32 första att-satsen samt 18.33–18.34
Trafikskadeförsäkringen
Motionerna 18.35–18.37
Familjepolitik
Motion 18.38
Offentligfinansierad verksamhet
Motionerna 18.39–18.41

Tandvården
Motionerna 18.42–18.44
Integritet
Motionerna 18.45–18.46

Skattepolitik
Motionerna 18.47–18.48

Skattereduktion
Motionerna 18.49–18.50

Fastställande av LO – Förbund i samverkan19 

Fastställande av Riktlinjer:  20 
Fackliga strategier för fler jobb och bättre jobb

Arvoden för revisorer21 

Tid för nästa kongress22 

Kongressens avslutning23 
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Förslag till arbetsordning
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Förslag till arbetsordning

1 Kongressens arbetstider
Kongressen öppnar klockan 12.00 den 31 maj i Folkets Hus i Stockholm. 
Avprickning sker från klockan 10.00. Kongressen avslutas senast klockan 
15.00 den 4 juni.

Kongressen håller sina sammanträden mellan klockan 09.00 och 13.00 
samt mellan klockan 14.30 och 19.00. Kongressen kan dock fatta beslut om 
andra sammanträdestider och beräknas hålla kvällsplenum måndagen den 
2 juni.

Lördagen den 31 maj hålls utskottsarbete mellan klockan 16.00 och 
19.00.

2 Kongressens offentlighet
Kongressen är offentlig och intresserade kan få ett åhörarkort av LO och 
har därmed tillträde till läktare under kongressen. Kongressen kan dock 
besluta att åhörare inte äger tillträde vid viss frågas behandling.

Representanter för press, radio och TV får ett särskilt kort av LOs press-
chef.

3 Ordförande
Kongressen väljer fem ordförande vilka växelvis leder förhandlingarna.

Om tjänstgörande ordförande vill delta i debatten ska någon av de öv-
riga leda förhandlingarna.

Ordföranden har rätt att lägga förslag till debattens avslutning och före-
slå tidsbegränsning för talarna för att få en fråga avslutad. Ett sådant förslag 
kan även föreslås av röstberättigade deltagare på kongressen.

4 Beslutsprotokoll
Kongressens beslut sammanställs i ett beslutsprotokoll.

Vid omröstning med namnupprop ska i protokollet anges namnen på de 
röstande, vilka förbund de representerar och hur de röstar.

Beslut från föregående dag redovisas skriftligt dagen efter. Anmärkningar 
eller ifrågasättande av beslut kan skriftligen göras till kongressekreterarna 
före klockan 13.00 för föregående dags beslut. Justering av protokollet be-
handlas som första punkt på eftermiddagens sammanträde.

För sista dagens förhandlingar väljs tre protokollsjusterare.

5 Sekreterare
Kongressen väljer sju sekreterare som svarar för kongressens protokoll.
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6 Rösträknare
Kongressen väljer 10 rösträknare som ska räkna röster då voteringsanlägg-
ningen inte används samt en rösträkningskommitté bestående av fem leda-
möter.

7 Förslag
Ordet begärs elektroniskt via särskilda terminaler. Vid begäran av ordet ska 
därvid även alla förslag till beslut, yrkanden, redovisas. Yrkanden kan en-
dast avse ändrade beslut angående motionsatt-satser alternativt tilläggsatt-
satser. Motions- eller utlåtandetexter kan inte ändras. För andra texter, så-
som Kongressrapport och Riktlinjer, kan även yrkanden lämnas om tillägg, 
strykning eller omformulering. Vid begäran av ordet anges namn och den 
organisation man representerar. Förslagen bör lämnas så tidigt som möjligt 
under kongressen.

8 Talartid
Tiden för varje talare, utom för föredragande, är begränsad till 5 minuter 
om kongressen inte beslutat annat. Om en talare under diskussionen om 
en dagordningspunkt/utlåtande önskar göra ytterligare inlägg är talartiden 
begränsad till 3 minuter. Möjlighet finns även att begära replik. Då är talar-
tiden begränsad till 1 minut.

9 Omröstningar
Alla omröstningar sker öppet med uppvisande av röstkort. Om minst 50 röst-
berättigade skriftligt begär sluten omröstning ska detta verkställas. Vid alla 
omröstningar gäller enkel majoritet om kongressen inte beslutar annat.

Personval ska ske genom sluten omröstning om inte kongressen enhäl-
ligt beslutar att omröstningen ska vara öppen.

Den som vid framställd proposition begär votering eller rösträkning ska 
uppge sitt namn och den organisation hon/han representerar.

Vid lika röstetal fäller kongressens tjänstgörande ordförandes röst av-
görandet.

10 Reservation
En skriftlig reservation ska lämnas inom två timmar efter fattat beslut. Re-
servationen ska undertecknas med namn och organisation.

11 Valberedning
Kongressen väljer en valberedning bestående av fem ledamöter. Inkomna 
nomineringar överlämnas till valberedningen som förelägger kongressen 
förslag på kandidater till de val som kongressen ska fatta beslut om.
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12 Redaktionsutskott
Kongressen väljer ett redaktionsutskott som består av sju ledamöter. Om 
en fråga inte kan avgöras under kongressbehandlingen, hänskjuts frågan 
till redaktionsutskottet som har att lägga fram ett nytt utlåtande till kon-
gressen.

Redaktionsutskottet lägger också fram förslag till uttalanden till kon-
gressen som därefter fattar beslut.

13 Reseräkningsgranskare
Kongressen väljer tre ledamöter som ska granska ombudens reseräkningar. 
Förbundsdelegationernas kontaktpersoner ska senast den 1 juni klockan 11.00 
lämna ombudens uppdragsredovisningar till reseräkningsgranskarna.
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Tillsammans skapar vi världens bästa jobb

Jobben är en förutsättning för att människor ska kunna bygga  
de liv de vill ha och förverkliga sina drömmar. LO vill ha fler jobb  
– men också bättre jobb.

Låga löner och dåliga villkor hör inte hemma på framtidens  
arbetsmarknad. Ingen ska behöva konkurrera om jobben genom  
att sänka sina krav. Arbetsmarknadens krav på flexibilitet ska  
inte slå sönder människors trygghet. Ingen ska behöva bli sjuk  
eller dö av sitt jobb.

På framtidens arbetsmarknad ska jobben vara trygga, fria och 
utvecklande. Lönerna ska vara bra, villkoren schysta och arbets-
miljön  god. Alla ska ha inflytande över sin arbetssituation. Alla  
ska ha rätt till vettig ersättning om man blir sjuk eller förlorar  
jobbet  och bättre möjligheter att komma tillbaka till arbetslivet. 
Trygghet utvecklar både människor och samhällen.


