
   
       

 
Nyhetsbrev nummer 4 från LO-distriktet i Norra Sverige 2014 

 
 
Julen närmar sig med stormsteg och vi på LO-distriktet i Norra Sverige vill passa på att önska alla våra 
fackliga kamrater och samarbetspartners en riktigt god jul och ett gott nytt år! Vi kommer att ta lite ledigt 
under helgerna men är tillbaks med full styrka igen den onsdag den 7 januari. 
 
 

 
 

 
 

* Arbetsmarknad 
 
Avtalsgruppen är utsedd och kommer inom kort att påbörja sitt arbete. Gruppen består av Rickard 
Carstedt LO, Malin Vindelfors HRF, Magnus Nyström Byggnads Norrbotten, Magnus Eriksson GS, Per-
Erik Johansson IF Metall södra Västerbotten och Ulf Edvardsson IF Metall norra Västerbotten 
 
*Arbetsmiljö och ohälsa 
 
Vi bevakar utvecklingen och samråder med flera aktörer på olika plan för att påverka besluten kring 
framtida forskning inom arbetsmiljöområdet.  
 
* Facket försäkrar  
 
Vi hälsar alla försäkringsinformatörer en riktigt god jul och ett gott nytt år! 
 
Den årliga försäkringskonferensen för förbundsavdelningarna kommer att äga rum den 26-27 februari 
på Pite Havsbad. LO-TCO rättsskydd kommer att medverka under konferensen.  
 
 
 
 
 
 



* Facklig/politisk samverkan 
 
Vi har jobbat med att driva fackliga namn i nomineringsprocesserna till styrelser och nämnder runt om i 
de båda länen. Vi följer utvecklingen noga inom Landstinget i Norrbotten samt är delaktiga i 
partidistriktens valutvärderingar i både Norrbotten och Västerbotten. 
 
* Hemsidan 
 
All aktuell information från LO-distriktet finns samlad på vår hemsida som uppdateras kontinuerligt. Där 
hittar du även rapporter och annat material. Gå gärna in och titta: http://norrasverige.lo.se 
 
 

 
 
 
* Lokal verksamhet/LO-facken i kommunerna 
 
Här kommer ett axplock av de utåtriktade aktiviteter som genomförts sedan förra nyhetsbrevet:  
 
Frukostmöten med riksdagsledamöter och lokala politiker i Umeå, utåtriktade arrangemang under 
skyltsöndag ibland annat Lycksele, Nordmaling, Umeå och Piteå. Kvällsföreläsning med Kjell Rautio i 
Piteå, medlemskväll ett samarrangemang mellan LO-facken i Luleå och Piteå och bildande av LUK 
(lokal ungdomskommitté) i Luleå. 
 
 

* Näringspolitik 
 
Svarstiden för remissen har gått ut och vi har fått in svar från 10 förbundsavdelningar, samt synpunkter 
från LO-distriktets styrelse. Arbetsgruppen träffas den 4 december för att gå igenom svaren och skriva 
ihop ett färdigt förslag till RNP. Det färdiga förslaget hanteras på vårt styrelsemöte den 17 mars 2015, 
därefter går förslaget ut till repskapsombuden.  
 
 
* Integration, jämställdhet och diskriminering 
 
Samtal förs på LO centralt hur vi ska gå vidare med ”Alla kan göra något”. Mer information kommer så 
snart vi fått klart hur det kommer att se ut. 
 
 
 
 

http://norrasverige.lo.se/


* Opinionsbildning och samhällspåverkan 
 
LO-distriktet kommer att släppa två regionala rapporter, en för Norrbotten och en för Västerbotten, 
angående unga i utanförskap måndag den 15 december. Ni hittar alla distriktets rapporter med lokala 
och regionala siffor på vår hemsida: http://norrasverige.lo.se Hittills i år har vi varit publicerade med 
debattartiklar och insändare vid 75 tillfällen.  
 
 
* Skolinformation 
 
Två skolorganisatörer kommer att börja hos oss under januari månad. De kommer att ha ansvar för att 
sköta kontakterna med skolorna och boka in skolinformationer. I Norrbotten kommer Hanna Ling 
Kommunal att ha uppdraget och i Västerbotten Helen Maxe också från Kommunal. Hanna och Helen 
kommer att jobba 2 dagar per månad som skolorganisatörer åt LO-distriktet. 
 
 

* Studieverksamhet 
 
Planering av 2015 års regionala utbildningar pågår. Vi väntar på besked angående eventuell fortsättning 
av ”Alla kan göra något”. 
 
* Ungdomsverksamhet 
 
LO-distriktet i Norra Sverige hade 22 deltagare från förbunden vid LOs centrala ungdomsforum den 26-
28 november. Vi är oerhört stolta över att kunna berätta att vinnare av priset för ”Årets fackliga hjältedåd 
2014” blev Mathias Westbrand Emilsson från Umeå som tillhör HRF. Mathias fick priset för sitt mod att 
säga ifrån offentligt då en arbetsgivare ville få honom att provjobba utan lön.  Ytterligare två finalister 
kom från Umeå; Emmelie Renlund Byggnads och LOs lokala ungdomskommitté. Stort grattis till er alla!  
 

  
 
En lokal ungdomskommitté (LUK) har startat i Luleå med omkring 10 deltagare och ytterligare en ligger i 
startgroparna i Lycksele.  
 
Planeringen för Facket på Vinterjobbet är i full gång. Har ni frågor eller funderingar eller vill anmäla in 
deltagare så tveka inte att kontakta Stefan Mella på telefon 070-600 50 96. Inbjudan att delta kommer 
att gå ut till förbundsavdelningarna i januari. I Västerbotten kommer vi att vara ute och träffa unga 
säsongsarbetare vecka 11 och i Norrbotten vecka 12.  
 
Om facket kommer att hållas i Umeå och Luleå den 18-19 februari så börja redan nu att anmäla in 
ungdomarna till christin.broman@lo.se 

http://norrasverige.lo.se/
mailto:christin.broman@lo.se


* Kommande aktiviteter vid LO-distriktet 
 
* Styrelsemöte Medlefors Folkhögskola 8 december 
 
* Rapporter från LO-distriktet angående unga i utanförskap 15 december 
 
* Utredningskurs arbetsmiljö Medlefors Folkhögskola 19-21 januari 
 
* VU-sammanträde video 21 januari 
 
* Styrelsemöte Medlefors Folkhögskola 4 februari  
 
* Utbildnings- och rekryteringsmässa Piteå 10 februari 
 
* Utbildnings- och rekryteringsmässa Umeå 12 februari 
 
* Arbetsrätt 1 Luleå 16-20 februari 
 
* VU-konferens med förbundsavdelningarnas VU/AU Medlefors Folkhögskola 17 februari 
 
* Om facket (ungutbildning) Umeå/Luleå 18-19 februari 
 
* Försäkringskonferens för förbundsavdelningarna Pite Havsbad 26-27 februari 
 
* Kemiska hälsorisker Medlefors Folkhögskola 2-4 mars 
 
 
 

 
 

 


