
   
      

  

Nyhetsbrev nummer 4 från LO-distriktet i Norra Sverige 2013 
 
Hej på er!  
 
Här kommer det fjärde nyhetsbrevet från LO-distriktet i Norra Sverige med aktuell information.  
 
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 passa på 
att ta lite ledigt under helgerna men är tillbaks med full styrka igen den 7 januari. 
 
Det första året som LO-distriktet i Norra Sverige är snart till ända. Vi ställde stora krav på oss själva att 
få verksamheten i rullning direkt och när vi blickar tillbaks är vi på det stora hela nöjda med det år som 
gått. Nu blickar vi förväntansfullt fram emot supervalåret 2014! 
 

 

 
 

* Arbetsmarknad 
 
Samtal förs mellan LO centralt och arbetsförmedlingen om att man ska göra en nystart av 
arbetsmarknadsråden, vilket bör synkas med de frågor som hanteras i kompetensplattformen.  
 
* Arbetsmiljö och ohälsa 
 
Vi har deltagit på Arbetsmiljöverkets samråd i Umeå och Luleå och diskuterat deras nya organisation. 
Skälet till en omorganisation är att varje år har myndigheten ett sparbeting på 2 % vilket gör att för att 
klara verksamheten så måste man arbeta smartare och bättre. Nya organisationen innebär i korthet att 
dagens tre inspektionsavdelningar slås ihop till en och att inspektionsarbetet organiseras i fem regioner 
med vardera ett regionkontor och ett filialkontor. 
 

 
 
De regioner som föreslås är Region Nord (Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands 
län), Region Mitt (Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs, Örebro, Uppsala och Västmanlands län), Region 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151820962541239&set=a.10150602534066239.383420.163820136238&type=1


Öst (Stockholms, Södermanlands, Östergötlands och Gotlands län), Region Väst (Västra Götalands, 
Hallands och Jönköpings län) och Region Syd (Kronobergs, Kalmar, Blekinge och Skåne Län). 
 
De lokaliseringsorter som föreslås är regionkontor i Umeå med filial i Luleå och Sundsvall, regionkontor i 
Örebro med filial i Falun, regionkontor i Stockholm med filial i Linköping, regionkontor i Göteborg med 
filial i Jönköping, och regionkontor i Malmö med filial i Växjö. Därmed minskas antalet lokaliseringsorter 
från sjutton till tio. Vidare föreslås att en ny internationell stab inrättas på Arbetsmiljöverket och att alla 
verkets jurister samlas i en avdelning. 
 
Den oro som finns är antalet inspektörer föreslås i utredningen att räknas utifrån befolkning vilket gör att 
Norra regionen tappar gentemot större städer och riskerar att få väldigt få inspektörer. Myndigheten 
avser att göra neddragningarna genom att inte återbesätta pensionsavgångar vilket gör att norra 
regionen med en relativt hög medelålder drabbas hårt. 
 

 

 
 
* Facket försäkrar  
 
LOs samtliga 14 medlemsförbund har antagit uppgörelsen mellan LO och Svenskt Näringsliv om ett 
tillägg till föräldrapenningen. Från och med årsskiftet kommer därmed alla privatanställda föräldrar inom 
Svenskt Näringsliv och LO- kollektivet, på arbetsplatser där kollektivavtal finns, att kunna få 10 procent 
extra av lönen som tillägg under max 180 dagar när de tar ut föräldrapenning. 
 
En konferens angående socialförsäkringssystemet genomfördes i Umeå den 18 oktober med cirka 45 
deltagare. Medverkade gjorde Kjell Rautio, välfärdsutredare på LO och Tomas Eneroth, vice ordförande 
socialförsäkringsutskottet. 
 
 Årets samtliga utbildningar är nu genomförda. 75 deltagare har gått grundutbildning och 261 
vidareutbildning. Rekrytering av kursledare till Norrbotten pågår.  
 
Pajala-projektet rullar på och arbetet med fortsatt ansökan är på gång. 
 
* Facklig / politisk samverkan 
 
Västerbottens valledarutbildning har varit till Bryssel och besökt Europaparlamentet, kommissionen, 
North Sweden och det fackliga Brysselkontoret. 
 

 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=652044464847104&set=a.495878350463717.119405.495867243798161&type=1


LO kommer under 2014 att genomföra en stor ringkampanj som ska samordnas över hela landet i tre 
steg. Det första blir att ringa andra förtroendevalda inför första maj, det andra att ringa medlemmar inför 
EU-valet och det tredje att ringa medlemmar inför valen till riksdag, landsting och kommun. 
 
Valupptakten kommer att ske vid Medlefors Folkhögskola den 25-26 januari. Kallelse har gått ut till 
förbundsavdelningarna och LO-facken.  
 
* Hemsidan 
 
Hemsidan utvecklas hela tiden och all aktuell information från LO-distriktet finns samlad där. 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 senaste nyhetsbrevet:  
 
Skolinformationer i Gällivare och Kiruna, deltagit vid skyltsöndag i en rad kommuner med glögg, kaffe, 
fika och samtal. I Luleå delades det ut julklappar och i Piteå var LO-katten på besök. LO-dagen i Malå 
där 150 personer åt palt och lyssnade till tal, frukostmöten med riksdagsledamöter i Umeå, 
introduktionsutbildningar i Vindeln och Umeå med mera, med mera. 
 

 
 
* Näringspolitik 
 
En tillväxtkonferens med omring 15 deltagare har genomförts. Man gick bland annat igenom Norrbotten 
och Västerbottens regionala utvecklingsstrategi (RUS). 
 
Tillväxtgruppen har samanträtt för första gången och börjat planera nästa års verksamhet. Bland annat 
kommer man att hålla en tillväxtkonferens i Umeå och en i Luleå. Gruppen har även upp arbetet med att 
ta fram ett regionalt näringspolitiskt program (RNP) för LO-distriktet. Tidsplanen är att programmet ska 
fastställas på årsmötet 2015. 
 
* Integration, jämställdhet och diskriminering 
 
Under 2014 har vi planerat att genomföra 8 regionala utbildningar i ”Alla kan göra något”. EXPO arbetet 
kvarstår i Bodens kommun samt med en kvällsföreläsning i Gällivare. Inom kort planeras en fortsättning 
med LO centralt. 

 
 
 

http://norrasverige.lo.se/
http://expo.se/


 
* Opinionsbildning och samhällspåverkan 
 
Den centrala kampanjen "Vi vill jobba" som genomförts under året kommer att släppa årets sista rapport 
angående jämställdhet måndag den 16 december. Ni hittar årets samtliga rapporter med lokala och 
regionala siffor på vår hemsida: http://norrasverige.lo.se 
 
* Skolinformation 
 
I Västerbotten har Cecilia Lundberg jobbat under åtta veckor med att skapa ett kontaktnät ute på 
gymnasieskolorna. Hon har även bokat in ett stort antal skolinformationer för 2014. Efter jul kommer vi 
att projektanställa en person att göra samma sak i Norrbotten. 
 

 
 

* Studieverksamhet 
 
Kurskatalogen för 2014 har kommit och finns att läsa eller ladda ner på vår hemsida.  
 
Regionala fackliga studiekommittén (RFS) har haft en träff med LOs centrala utbildningskommitté (LCU) 
gällande utvecklandet av de nationella strukturerna. Vi har sparkat igång projektet Lokalt fackligt 
arbete/studier på tre orter i respektive län.   
 
Ansökningarna till stipendiefonden kommer att förändras från och med mars månad 2014. Under januari 
och februari 2014 används det gamla förfarandet. Vi avvaktar besked från de centrala parterna om 
framtida struktur i stipendiefonden.   
 
* Ungdomsverksamhet 
 
Planeringen för Facket på Vinterjobbet är i full gång. I Norrbotten kommer vi att vara ute och träffa unga 
säsongsarbetare vecka 10 och i Västerbotten vecka 14.  
 

 
 
LO-distriktet i Norra Sverige hade 14 deltagare från de olika förbunden på LOs centrala ungdomsforum. 
Deltagarna från norr skapade en egen valkampanj som blev väldigt väl mottagen #rättattblivuxen 

http://norrasverige.lo.se/


* Kommande aktiviteter vid LO-distriktet 
 
* Om samhället (ungutbildning) Lycksele 9-10 december 
 
* Om facket (ungutbildning) Sunderby Folkhögskola 16-17 december 
 
* VU-sammanträde 13 januari, Medlefors Folkhögskola 
 
* VU-konferens med förbundsavdelningarnas VU. Medlefors Folkhögskola 13-14 januari 
 
* Valupptakt Medlefors Folkhögskola 25-26 januari 
 
* Styrelsesammanträde, Medlefors Folkhögskola 3 februari 
 
* Vidareutbildning skyddsombud internat 1, Medlefors Folkhögskola 10-12 februari 
 
* Organisering internat, Medlefors Folkhögskola 10-12 februari 
 
* Utbildnings- och rekryteringsmässa Luleå 11 februari, LO och förbunden deltar med information och 
material 
 
* Utbildnings- och rekryteringsmässa  Umeå 13 februari, LO och förbunden deltar med information och 
material 
 
* Alla kan göra något, Medlefors Folkhögskola 13 februari 
 
* Arbetsrätt 1 externat, Luleå 17-21 februari 
 
* Om facket (ungutbildning) Umeå/Luleå 19-20 februari 
 
* Skolinformatörsutbildning, Medlefors folkhögskola 27-28 februari 
 
* Facket på vinterjobbet Norrbotten under vecka 10 är vi ute och träffar unga säsongsanställda 

 
 
 

 

 


