
Dagordningens punkt 31
Påverkan på LO

Prekariatets fackförbund – motion 161

Motion 161
Avdelning Karlstad
Motionär Lena Holmlund

Prekariatets fackförbund
Det s.k. prekariatet, det vill säga de människor som har tillfälligt kort anställning 
och kanske hoppar mellan olika branscher är idag oorganiserade. Vi får inte svika 
denna växande grupp.

Vi föreslår kongressen besluta
att   förbundet verkar för att LO bildar ett särskilt fackförbund anpassat för  
	 personer	med	kort,	tillfällig	anställning	i	flera	olika	branscher.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 161
PREKARIATETS FACKFÖRBUND
Motionären vill att LO bildar ett särskilt fackförbund för personer med korta 
och tillfälliga anställningar. Frågan är utredd av LO och då konstaterades att 
det inte är möjligt att ha ett förbund för alla branscher eftersom det är respek-
tive förbund som tecknar kollektivavtal med våra motparter inom respektive 
bransch.

Förbundsstyrelsen föreslår med hänvisning till ovanstående  
kongressen besluta 

 att   avslå motion 161.

Partistöd – motion 162

Motion 162
Avdelning Karlstad
Motionär Lena Holmlund

Partistöd
LO:s partistöd till Socialdemokraterna har historiskt varit självklart, då partiet har 
fört en klar politisk hållning gentemot LO:s medlemmar. På senare år har detta 
förändrats.

Vi föreslår kongressen besluta
att   förbundet verkar för att LO avslutar partistödet om inte partiet i högre grad 

  lyfter våra frågor.
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 162
PARTISTÖD
Motionären tycker att LO ska avsluta partistödet om inte Socialdemokraterna 
lyfter våra frågor i högre grad. Socialdemokraterna bildades av arbetare för 
125 år sedan. Förbundsstyrelsen kan hålla med om att partiet inte alltid tagit 
beslut	som	gynnar	arbetarna	men	vi	tror	att	det	är	mycket	bättre	att	vi	blir	fler	
medlemmar som är fackligt aktiva och som engagerar sig i politiken.

Förbundsstyrelsen föreslår med hänvisning till ovanstående 
kongressen besluta 
att   avslå motion 162.

Kortare väntetid vid konkurs – motion 163

Motion 163
Avdelning Järfälla
Motionär Kozeta Paluka

Kortare väntetid i tingsrätten för konkurs beroende på lönekrav
När facket måste begära ett företag i konkurs på grund av att det inte betalar löner 
tar den korrekta legala processen 9 – 11 veckor varav väntan på tid för konkursför-
handling i tingsrätten tar den längsta tiden, 6 – 8 veckor. För en medlem betyder 
det att den lön man skulle haft exempelvis 25 januari får man ut i början av april, 
tillsammans med lönerna som skulle varit betalda 25 februari och 25 mars. Våra 
medlemmar klarar inte så lång väntan, de får betalningsanmärkningar och inkas-
sokrav och kan hamna hos Kronofogden. Många andra förbund har exakt samma 
problem. Förbundet borde motionera till LO-kongressen och få LO att driva kravet 
på att konkursansökningar som beror på obetalda löner ska ges förtur i tingsrätten 
så att väntetiden kan kortas

Vi föreslår kongressen besluta
att förbundet motionerar till LO-kongressen och försöker få LO att driva kravet 

 på att konkursansökningar som beror på obetalda löner ska ges förtur i tingsrät-- 
 ten så att väntetiden kan kortas.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 163
KORTARE VÄNTETID VID KONKURS
I motionen beskrivs den långa tid som det tar för medlemmen att få ut löne-
garantin eftersom det tar så lång tid att driva företag i konkurs. Motionären 
vill att förbundet ska motionera till LO-kongressen att LO ska driva på så att 
konkursansökningar som beror på obetalda löner ska ges förtur i tingsrätten. 
Förbundsstyrelsen delar motionärens syn.

Förbundsstyrelsen föreslår med hänvisning till ovanstående 
kongressen besluta 
att   bifalla motion 163.


