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Traktamenten och annan ekonomisk 
ersättning under kongressen 2012

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 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 representant-
skapets ledamöter samt revisorer under 2012 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 1 572 kronor per dag 
inklusive semesterersättning för verkligt förlorade arbetsdagar, i prin
cip två, till deltagare som inte är anställda inom rörelsen (exempelvis 
Unga Örnar, ABF, Fackförbunden, LO). Förlorad arbetsinkomst som 
överstiget ersättningen ersätts mot uppvisande av arbetsgivarintyg.

 Resekostnader. LO svarar för resekostnader för resor till och från 
Stockholm som beställts på särskilt framtagen blankett. Övriga rese
kostnader ersätts mot kvitto.

 Logikostnad. LO svarar för logikostnad för logi som beställts på sär
skilt framtagen blankett. Det gäller för boende utanför Stockholms län. 
Ombud och representantskapsledamöter som ordnar eget logi ersätts 
med 105 kronor per dygn.
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Arvoden till kongressens presidium
Arvoden till kongressens presidium saknar stöd i LOs stadgar men har ti-
digare år alltid utgått.

Vi föreslår att arvode om 3 000 kronor utgår till kongressens ordförande 
och sekreterare.

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

Uppgift om vem som utsetts ska meddelas LO, Ewa Lundell, e-post ewa.
lundell@lo.se senast den 30 april 2012.

Inlämning av reseräkningar, uppdragsredovisningar
Kongressen väljer tre medlemmar som ska kontrollera ombudens reseräk-
ningar. Förbundsdelegationernas kontaktpersoner ska senast lördagen den 
26 maj klockan 10.00 lämna in ombudens reseräkningar till Monica Sparr-
man i kongressbyrån.

Rune Högnäs   Pia Håkansson

Lennart Borgkvist  Kjell Ahlberg
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Jag vill jobba!
Jag vill jobba är temat för LOs kongress 2012 som är den 27e i ordningen . 
Temat är satt mot bakgrund av behovet av fler arbetstillfällen. Kampen 
för jobben är kanske den mest grundläggande uppgiften för arbetar
rörelsen. Arbetslöshet bryter ner individen, gör samhället fattigare och 
försvårar löntagarnas kamp för bra löner och arbetsvillkor.

De 283 motionerna visar att det finns mycket kvar att göra för LOför
bundens medlemmar. Motionerna behandlar dels frågor om hur vi har 
det på jobbet och tar upp arbetsmiljön, arbets tider och inflytande. Men 
de handlar också om vad som händer då man inte har ett jobb och 
av handlar frågor om pensionens storlek och de regler som gäller vid 
sjukdom eller arbetslöshet.

Kongressen ska också behandla rapporten ”Full sysselsättning” som 
behandlar frågan om arbete åt alla.

Samhället och arbetslivet förändras ständigt men den delen av sam
hället som ska underlätta människors möjligheter till arbete har inte 
utvecklats i samma takt och ibland avvecklats. LOkongressen vill 
bidra till en ny ambitionsnivå och nya verktyg för att ta Sverige åter till 
den fulla sysselsättningen. LO vill vara med och forma en framtidens 
arbetsmarknad – ett hållbart arbetsliv – med trygga, fria och utveck
lande arbete. Ett arbetsliv där vi känner trygghet. Så utvecklar vi både 
människan  och samhället.


