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Traktamenten och annan ersättning

Undertecknade, LOs kongressvalda revisorer och LOs ekonomichef, över-
lämnar förslag på ekonomisk ersättning till ombud och övriga som är skyl-
diga att närvara vid kongressen enligt följande.

Enligt LOs stadgar § 4 mom 12 ska reseersättning utgå till kongressens 
ombud liksom till sådana som i övrigt är skyldiga att närvara vid kongressen. 
Traktamente och annan ekonomisk 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 berättigade till ersättning enligt ovan.

Vi föreslår därför att kongressombuden, styrelsens och representantska-
pets ledamöter samt revisorerna under 2008 års kongress erhåller följande 
ekonomiska ersättningar:

 Traktamente och måltidsavdrag enligt LOs uppdragsreglemente.

 Skattepliktiga researvoden på 285 kronor per dygn.

 Ersättning för förlorad arbetsinkomst 1 410 kronor per dag inklusive 
semesterersättning för verkligt förlorade arbetsdagar (i princip tre) till 
deltagare som inte är anställda inom rörelsen. Under kongressen 2004 
var ersättningen 1 250 kronor per dag. 

 Resekostnader. För färdbiljett beställd på resebeställningsblankett 
från LO, svarar LO för hela kostnaden.

 Logikostnader. LO svarar för logikostnad, beställd på logibeställnings
blankett från LO, för boende utanför Stockholms län. För egen ordnad 
logi svarar LO för kostnader upp till 950 kronor per natt.
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Arvoden till kongressens presidium
Arvoden till kongressens presidium saknar stöd i LOs stadgar men har ti-
digare beslutats av styrelsen enligt följande. Presidiearvoden har utgått till 
kongressens ordförande, sekreterare, ordföranden i redaktionsutskott och 
valberedning samt till tre reseräkningsgranskare. De senaste kongresserna 
har arvodena varit:
– 1991 1 500 kronor
– 1996 1 800 kronor
– 2000 2 100 kronor
– 2004 2 400 kronor

Vi föreslår att styrelsen beslutar att kongressens ordförande, sekreterare, 
redak tionsutskottets och valberedningens ordförande samt tre reseräknings-
granskare erhåller ett arvode på 2 700 kronor vardera.

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

Uppgift om vem som utsetts ska meddelas LO, Susanne Lönnberg, e-post 
susanne.lonnberg@lo.se senast den 14 april 2008.

Inlämning av reseräkningar, uppdragsredovisningar
Kongressen väljer tre medlemmar som ska kontrollera ombudens reseräk-
ningar. Förbundsdelegationernas kontaktpersoner ska senast söndagen den 
1 juni lämna in ombudens reseräkningar i kongressbyrån.

Hans Olsson   Clas Nykvist

Sten Lundqvist   Kjell Ahlberg
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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.


