
                              

 
Nyhetsbrev nummer 3 från LO-distriktet i Norra Sverige 2014 

 
Vi vill från distriktets sida inleda med att säga: ”Tusen tack för allt arbete ni utfört under valrörelsen, ni 
har varit fantastiska och tillsammans har vi bidragit till att Sverige nu för första gången får en arbetare 
som statsminister!” Vi kan vara stolta över allt det arbete som är utfört runt om i vårt stora distrikt och 
längre ner i nyhetsbrevet kan ni läsa mer om några av de aktiviteter som varit med och bidragit till 
valsegern.  
 

 
 
* Facket försäkrar 
 
Janna Kangas är sedan 1 juni ny projektledare i Pajala på 50 %. Ni når Janna på telefonnummer: 076-

800 10 89 eller ff-pajala@lo.se  

 
Årets vidareutbildningar är igång och har du ännu inte anmält dig så ta chansen, det finns platser kvar. 
 
En uppmaning: Vid arbetsplatsolycka/arbetsskada glöm inte bort att anmäla skadan både till 
Försäkringskassan och till AFA Försäkringar. Endast 60 % av de som anmäler skada till 
Försäkringskassan skickar också in till AFA. Fler kan ha rätt till ersättning som man går miste om på 
grund av att man inte anmäler. 
 
* Facklig / politisk samverkan 
 
Det har varit en väldigt aktiv facklig valrörelse i de båda länen. Norrbottens valspurt inleddes med Stora 
Nolia i Piteå 2-10 augusti där vi hade en varm och intensiv vecka med många bra samtal. Många lokala 
företrädare gjorde ett hästjobb och bemannade montern, samtalade med väljare och delade ut material. 
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Vi hade panelsamtal i vår monter två gånger per dag och hade besök av inte mindre än 5  
förbundsordförande, två avtalssekreterare, LOs vice ordförande, en rad centrala partiföreträdare och 
inte minst Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven. Ett stort tack till alla er som på olika sätt 
bidrog och gjorde att Nolia blev en fantastisk inledning på valrörelsen!  
 
I Västerbotten inledde Åsele marknad valrörelsen och därefter rullade LO-distriktet ut på en 
husvagnsturné i Västerbottens inland för att samtala om bland annat att SD är ett antifackligt parti. 
Ringcentrum i Umeå har fungerat fantastiskt bra och bemannats av både unga och något äldre 
företrädare som tillsammans har ringt mängder av medlemmar. Det har dessutom genomförts en rad 
arbetsplatsbesök och delats ut både frukostpåsar och ”fredagsmyspåsar” för att bara nämna några av 
aktiviteterna.  
 
* Lokal verksamhet/LO-facken i kommunerna 
 
LO-facken i kommunerna har gjort ett enastående arbete under valrörelsen. LO-fackens ordförande 
erbjöds att arbeta mot förlorad arbetsförtjänst de två sista veckorna inför valet och jobba i nära 
samarbete med arbetarkommunen. Många nappade på erbjudandet och har knackat dörrar, bemannat 
valstugor och träffat väljare på olika sätt.  
 

 
 
Här kommer ett axplock av alla de aktiviteter som genomförts under sensommaren och valspurten: LO-
trampen i Jokkmokk, Gällivare och Piteå, familjedag i Luleå med Karl-Petter Thorwaldsson, 
mångfaldsmanifestationer i Luleå och Piteå med Tobias Baudin, deltagande vid Skördemarknaden i 
Boden, Tacokväll för unga i Nordmaling, arbetsplatsbesök i Storuman, deltagande vid Motorveckan i 
Lycksele, utdelning av frukostpåsar i Nordmaling, deltagande vid Trästocksfestivalen i Skellefteå, 
deltagande vid Holmen gungar och Rock Out Wild i Sorsele med mera, med mera.  
 
* Medlemsavgift 
 

Årsmötet beslutade att tillsätta en arbetsgrupp bestående av förbundsavdelningskassörer, som har i 
uppdrag att arbeta fram ett förslag till medlemsavgift för 2016. Förslaget presenteras på årsmötet 2015. 
Arbetsgruppen består av: 
Sven-Erik Rönnlund från Byggnads Västerbotten, Hans Klingstedt från GS, Eivor Sandström från 
Kommunal Norrbotten, Mikael Enback från IF Metall Malmfälten, Kent Barkestedt från SEKO, Göran 
Eriksson från Byggnads Norrbotten, Per Brännström från Kommunal Västerbotten, Jörgen Näsström 
från IF Metall Norrbotten, Olov Wiklund från Transport Norrbotten och Ulf Eliasson från Handels 
Norrbotten. 
 
 
 
 
 



 
* Näringspolitik 
 
Förbundsavdelningarna har skickat in synpunkter på prioriterade tillväxtområden inom sina branscher.  
LO-distriktets tillväxtgrupp lägger in dessa inspel i ett förslag till RNP (Regionalt Näringspolitiskt 
Program) som sedan kommer skickas ut på remiss till förbundsavdelningarna. 
Ett färdigt och väl genomarbetat förslag kommer presenteras till årsmötet 2015. 
Remissen skickas ut i början av oktober och svar ska vara inne senast den 5 november 2014. 
 
* Opinionsbildning och samhällspåverkan 
 
Vi har använt bilderna från #rättenattblivuxen på våra ungdomar i vår opinionsbildning inför valet. Vi har 
på Facebook aktivt marknadsfört både LO-distriktets hemsida, vår Facebooksida och enskilda inlägg 
och på så sätt nått en bred publik. Vi har till exempel drygt 524 000 visningar på Facebook och har ökat 
antalet som följer vår sida med mer än 100 %. 
 

 
 
Vi har debatterat i de lokala medierna och från den 1 juli har vi publicerats omkring 30 gånger på debatt- 
och insändarsidorna. Utöver detta har vi även fått publicerat 5 tidningsreportage och en radiointervju.  
 
* Studieverksamhet 
 
Ett nytt regelverk för stipendiefonden för tvärfackliga medlemsutbildningar kommer att börja gälla från 
och med 2015. Cirkulär angående detta har gått ut till avdelningarna och kommer att diskuteras 
ytterligare vid Studiekonferensen den 16 oktober.  
 
Ännu är endast tre förbund anmälda till Studiekonferensen så skicka in anmälan omgående till: 
christin.broman@lo.se 
 
En utbildning i ”Alla kan göra något” kommer att äga rum på Sundeby Folkhögskola den 4 november 
och ännu finns det platser kvar så hjälp gärna till med rekryteringen och anmäl in era deltagare till: 
christin.broman@lo.se 
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* Skolinformation 
 
Skolinformationen i Västerbotten flyter på och kommer troligen att nå det uppsatta målet om 100 
klassrumspresentationer. I Norrbotten är vi långt ifrån de uppsatta målen och endast ett fåtal 
presentationer är genomförda under året.  
 
Två skolorganisatörer, en i respektive län, kommer att jobba med att skapa kontakter till skolorna och 
utveckla verksamheten ytterligare. I Norrbotten är det Hanna Ling och i Västerbotten Helen Maxe. De 
två skolorganisatörerna kommer att jobba två dagar per månad åt LO-distriktet. 
 
 
* Ungdomsverksamhet 
 
En ungdomsansvarigutbildning kommer hållas på Medlefors med 12 deltagare från Seko, IF Metall, 
HRF, Kommunal, Byggnads, GS, Handels och Elektrikerna. 
Deltagarna kommer att lära sig vikten av bra kommunikation, ledarskap, planering och uppföljning under 
3 dagar i Skellefteå. I oktober kommer deltagarna att åka till Stockholm för att besöka LO-borgen 
Riksdagen samt få träffa sin ungdomsansvarige på respektive förbund. 
 
Det börjar även dra ihop sig till LO:s ungdomsforum på Runö 26-28 november och vill man skicka 
någon från sin avdelning dit skall man snarast anmäla detta till sitt förbundskontor. 
 

 



Om Global Rättvisa kommer att hållas på Medlefors den 15-16 oktober och platser finns kvar. LO står 
för resor och boende Avdelningen står för Förlorad arbetsförtjänst eller stipendium. 
 
Om Facket 5-6 november kommer att hållas i Luleå och Skellefteå. Än finns det platser kvar och 
anmälan kan skickas till mona.sundstrom@lo.se 
 
 
* Kommande aktiviteter vid LO-distriktet 
 
* Ungdomsansvarigutbildning Medlefors 24-26 september 
 
* Vidareutbildningar Försäkringsinformatörer Norrbotten: Kiruna Malmfältens FHSK 25 september, Luleå 
Sunderbyn 10 oktober, Piteå Framnäs 13 oktober, Luleå Sunderbyn 20 oktober, Luleå Sunderbyn 28  
oktober, Piteå Framnäs 5 november, Luleå Sunderbyn 18 november    

* Vidareutbildningar försäkringsinformatörer Västerbotten: Lycksele Ansia 7 oktober, Umeå Umestan 15 
oktober, Skellefteå Medlefors 16 oktober, Sikeå Spiran 21 oktober, Umeå Umestan 23 oktober, 
Skellefteå Medlefors 29 oktober, Umeå Umestan 4 november, Skellefteå Medlefors 6 november 
 
* VU-sammanträde 13 oktober 
 
* Om global rättvisa (ungutbildning) Medlefors 15-16 oktober 
 
* Studiekonferens, studieansvariga avdelningarna Medlefors Folkhögskola 16 oktober 
 
* Om försäkringar (ungutbildning) Umeå, Luleå 22 oktober 
 
* Styrelsesammanträde 27 oktober 
 
* Alla kan göra något Sunderby Folkhögskola 4 november 
 
* Om facket (ungutbildning) Skellefteå, Luleå 5-6 november 
 
* Om främlingsfientlighet (ungutbildning) Medlefors Folkhögskola 13-14 november 
 
* Höstmöte Pite Havsbad 19-20 november 
 
* LOs ungdomsforum Runö 26-28 november 
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