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Inledning 
LO-distriktets uppdrag 

LO-distriktets syfte är att vara distriktsorganisation för Landsorganisationen i Sverige (i 

fortsättningen LO), samverkansorgan för medlemsorganisationerna regionalt samt företrädare 

för den tvärfackliga organisationen i området. 

LO-distriktet har till uppgift att samordna medlemsorganisationernas strävanden att tillvarata 

arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och i övriga samhället. LO-distriktets 

kärnverksamheter är att fackligt och facklig-politiskt organisera, utbilda och opinionsbilda. 

LO-distriktets verksamhet ska bedrivas utifrån LOs stadgeenliga mål och uppgifter, beslut av 

LOs kongress och representantskap samt beslut av LO-distriktets representantskap. 

LO-distriktets uppgift är vidare att inom sitt geografiska verksamhetsområde: – samla alla 

medlemsförbund i tvärfacklig verksamhet regionalt och lokalt. – samordna, och stödja 

medlemsorganisationerna i deras arbete med att upprätthålla en hög organisationsgrad och 

hög kollektivavtalstäckning. – bevaka och driva frågor av fackligt intresse samt genom 

opinionsbildning delta i den offentliga debatten. – bedriva en aktiv ung- och 

skolinformationsverksamhet samt ansvara för att det finns lokala skolorganisatörer för 

samtliga kommuner. – samordna den fackliga utbildningen. – aktivt bedriva facklig-politisk 

samverkan tillsammans med Socialdemokraterna. 

Sammanfattning av verksamhetsåret 2021 

Under ett turbulent år i rikspolitiken, som kröntes med vår första kvinnliga statsminister och 

två nya ministrar med LO-bakgrund, så har LO-distriktet ändå kunnat vara med och påverka. 



Vi bidrog, tillsammans med bland andra LO Norge, till att gränspendlare fick ekonomisk 

kompensation när de hindrades att komma till sina arbeten i Norge. Vi genomförde bland 

annat en gemensam manifestation på Svinesundsbron.  

Tillsammans med övriga LO-distrikt framfördes, i ett möte med riksdagsledamöter och den 

nya energiministern i slutet av 2021, vår oro för konsekvenserna av ökade energipriser. 

Förslag om kompensation för höjda elpriser kom i januari 2022. 

Västsverige präglades naturligtvis också av coronapandemin under 2021. I vårt område har 

det framförallt lett till väldigt stor osäkerhet inom en del branscher, kanske framförallt hotell- 

och restaurangbranschen. Vi har också sett att vård och omsorg har haft ytterligare ett mycket 

tufft år. Det är förvånande att de slutsatser som borde ha dragits redan under första halvåret 

2020 ännu inte lett till tillräckliga åtgärder för att förbättra arbetsförhållanden inom offentlig 

sektor. 

Arbetslösheten har minskat under 2021 och är åter på nivåer som innan pandemin. 

Långtidsarbetslösheten fortsätter dock vara ett stort problem. Det är inte hållbart att 

arbetskraftsinvandringen och utstationeringen bara fortsätter att växa samtidigt som vi har ett 

jättebehov av att få människor i arbete på hemmaplan. 



2021 års verksamhet på LO-distriktet präglades också i högsta grad av coronapandemin och 

smittskyddsåtgärder. Under största delen av året jobbade LO-distriktets personal som regel 

från sin bostad. Nästan inga utåtriktade kampanjer genomfördes och första majfirandet var 

digitalt. Trots det har LO-distriktet, tack vare de digitala verktygen, lyckats genomföra både 

sina demokratiska möten och en hel del studieverksamhet. Vi har också startat nya LO-fack i 

orter vi saknade representation vid årets början, Lerum, Alingsås och Härryda. 

Under hösten pågick förberedelser inför flytt av kontoret i Göteborg som genomfördes i 

början av februari 2022.  

Indikatorer på måluppfyllelse 

Verksamhetsberättelsen är baserad på den verksamhetsplan som antogs vid 

höstrepresentantskapet 2020. Måluppfyllelsen indikeras med så kallade trafikljus 

= God måluppfyllelse 

= Viss måluppfyllelse 

= Låg måluppfyllelse  



Arbetsmarknad 
LO-distriktet har en omfattande verksamhet inom arbetsmarknadsområdet. Både egen 

verksamhet och nätverkande med regionala och delregionala organisationer. 

På grund av den höga arbetslösheten och påskyndade strukturomvandlingen i coronakrisen är 

detta arbete viktigare än någonsin.  

Vi har utöver det som går att utläsa i verksamhetsplanen för 2021 också arbetat mycket aktivt 

för att minska påverkan av pandemin på arbetsmarknaden, inte minst i gränstrakterna. Vi har 

också deltagit som remissinstans i arbetet med de regionala utvecklingsplanerna i Västra 

Götalandsregionen och i Region Halland.  

Planerade aktiviteter 

 

• Lyfta jämlikhetsarbetet på distriktsnivå. 

• Arbeta i fem delregionala bemanningsgrupper med organisering  

• Utse årets skyddsombud 2021 

• Genomföra vidareutbildning för skyddsombud. 

• Genomföra en bemanningskonferens 

Kommentar: 

Det här har vi genomfört.  

 

• Arbetsmarknadskommittén och Arbetsmiljöutskottet skall öka kunskapen i 

jämlikhetsfrågor på alla kurser/ konferenser.  

• Utveckla Arbetsmarknadskommitténs och Arbetsmiljöutskottets roll  

• Bidra med kunskap om svenska modellen/kollektivavtal 

• Utveckla samverkan med myndigheter  



Kommentar: 

Pandemin påverkade våra möjligheter att genomföra vissa delar som var planerade. 

 

• Genomföra en arbetsmarknadskonferens om anställning och anställningstrygghet 

• Stärka regionala skyddsombud med en RSO dag i Västsverige 

Kommentar: 

På grund av pandemin har arbetsmarknadskommittén och arbetsmiljöutskott beslutat att 

arbetsmarknadskonferensen och RSO-dagen flyttats till 2022 för att genomföra fysiska möten.   



Facklig-politiskt 
En väl utvecklad facklig-politisk verksamhet ligger till grund för en framgångsrik facklig 

valverksamhet och en stor representation från arbetarrörelsens fackliga del i de politiska 

församlingarna. Det ska också leda till en politik som gynnar LOs medlemsgrupper. LO har 

skapat en omfattande facklig-politisk utvecklingsplan som gäller fram till 2026 och LO-

distriktet försöker att använda den som grund för arbetet inom detta område.  

Kyrkovalet, var ett viktigt val, både för att sjösätta en effektiv valorganisation inför de 

allmänna valen 2022 och för att många LO-medlemmar både direkt och indirekt påverkas av 

vem som styr kyrkans verksamhet. 

Planerade aktiviteter 

= God måluppfyllelse 

• Delta i offentliga nätverk för att bidra med LOs uppfattning i aktuella samhällsfrågor. 

• Driva frågor om förbättrade villkor på arbetsmarknaden 

• Utveckla och bevaka kompetensförsörjning- och omställningsarbetet i Västsverige. 

• Aktivt arbeta för att fler av LO:s medlemmar också blir medlemmar i 

Socialdemokraterna. 

• Aktivt arbeta för att utbilda fler av LO:s förtroendevalda i politiska studier. 

• Utveckla rekrytering till fackliga och politiska kurser 

• Utveckla samarbete med fackliga ledare i partidistrikten och kommunerna i 

Västsverige. 

• Genomföra en facklig valrörelse för Kyrkovalet 2021 

= Viss måluppfyllelse 

 



• LO-distriktet genomför delregionala konferenser med socialdemokratiska politiker på 

alla nivåer. 

• Fler förtroendevalda från LO-leden i ledande positioner hos Socialdemokraterna. 

Kommentar:  

Vi har inte klarat riktigt alla delregioner med konferens.  

Vi har LO företrädare i alla partidistriktens valberedningar, men listorna inför valet 

2022 är inte klara ännu.  

= Låg måluppfyllelse 

• Den facklig politiska kommittén tar fram politiska förslag för ökad jämlikhet inom 

LO- distriktets verksamhetsområde. 

Kommentar:  

Vi har pratat mycket om politiska förslag, men inte konkret tagit fram några. 

 

 

  



Lokal verksamhet 
Den lokala tvärfackliga verksamheten i LO-facken i kommunerna är på många ställen i vårt 

distrikt den tydligaste fackliga närvaron som finns. Det finns en oerhörd potential både i det 

politiska påverkansarbetet och i det opinionsbildande arbetet. Men fler förtroendevalda och 

medlemmar måste engagera sig. 

Planerade aktiviteter 

= God måluppfyllelse 

 Att fler förtroendevalda är aktiva i lokal tvärfacklig verksamhet 

 Att LO-fackens verksamhet fungerar enligt plan 

Kommentar: 

Byggt upp struktur med regionalt ansvariga på LO-distriktet. Förbättrat kommunikationen 

med förbundsavdelningarna. Löpande kontakt med alla LO-fack. 

= Viss måluppfyllelse 

 Samordna tvärfackliga utåtriktade aktiviteter såsom Internationella Kvinnodagen 8/3, 

Kollektivavtalets dag 17/3, Första maj och Skyddsombudens dag (onsdag vecka 43).  

 Förbundsavdelningarna är representerade och har facklig närvaro i LO-fackens 

verksamhet.  

Kommentar: 

Få utåtriktade aktiviteter har genomförts av LO-facken men vi har haft samordnade digitala 

aktiviteter vid aktuella datum. Under hösten när restriktionerna tillfälligt lättade genomfördes 

aktiviteter vid skyddsombudens dag i till exempel Borås. Vi har fått fler aktiva i våra lokala 

LO-fack men sårbarheten är fortfarande stor och det är många förbund som är 

underrepresenterade i LO-facken. 

  



Opinionsbildning 
En effektiv opinionsbildning handlar om att både LOs medlemmar och andra uppfattar LOs 

ställningstagande i våra viktigaste frågor. Den traditionella opinionsbildningen där ”alla” läste 

lokaltidningens insändare måste idag kompletteras med kampanjer på arbetsplatser, i sociala 

medier och annat påverkansarbete.  

Hela LO-distriktets geografiska område ska synas i opinionsarbetet. 

Planerade aktiviteter 

= God måluppfyllelse 

 Kontinuerligt skapa förutsättningar för lokal debatt.  

 Väcka debatt och opinion för den svenska arbetsmarknadsmodellen och vikten av 

kollektivavtal. Driva opinion mot otrygga anställningar och osund konkurrens. 

Kommentar: 

Nationella, regionala och lokala insatser har utförts. Stora kampanjer har genomförts för att 

lyfta fram att mer än 90 procent av LO-förbundens medlemmar inte kan jobba hemma. 

= Viss måluppfyllelse 

 Bidra till kunskapsspridning om facket och varför man ska vara med i facket. 

 Dubblera antalet följare i sociala medier.  

Kommentar: 

Pandemin har försvårat arbetet med kunskapsspridning som inte minst måste ske inom 

förbunden. Antalet följare i sociala medier har ökat men inte dubblerats. 



= Låg måluppfyllelse 

 Öka antalet prenumeranter av vårt nyhetsbrev 

 Producera lokala rapporter om läget i arbetslivet i vårt distrikt som stöd för 

opinionsbildning och kunskapsutveckling hos förtroendevalda. 

Kommentar: 

Pandemin har påverkat möjligheterna till att skapa relevanta rapporter. Antalet tillagda 

prenumeranter på nyhetsbrevet motsvarar inte antalet avslutade prenumeranter. 

  



Studier 
LO-distriktet i Västsverige har sedan flera år Sveriges bäst fungerande tvärfackliga 

studieverksamhet. Här hittar vi den överlägset största andelen tvärfackliga utbildningar och 

även den största volymen. Arbetet fortsätter att utvecklas. Verksamheten styrs av centralt satta 

måltal och central ersättning utgår för all verksamhet, även när volymen överskrider dessa. 

Planerade aktiviteter 

= God måluppfyllelse 

 Erbjuda flera olika utbildningar och temadagar, för att öka förståelse och engagemang 

runt samhället och demokrati. 

 Erbjuda 65 olika tvärfackliga utbildningar vid 300 utbildningstillfällen i samverkan 

med Studiekommittén och de fem delregionala studiekommittéerna (RFS). 

 Genomföra en västsvensk studiekonferens i samverkan med ABF och VSAF. 

 Driva och samordna studieverksamheten i Västsverige i samarbete med 

studiekommittén och de fem regionala fackliga studiekommittéerna (RFS). 

 Centrala måltal  

o 128 deltagare i tvärfacklig grundläggande facklig utbildning. 

o 336 deltagare i tvärfacklig grundläggande utbildning för förtroendevalda. 

Kommentar: 

Tvärfacklig grundläggande facklig utbildning Medlem i facket hade vi 29 kurser och 333 

deltagare. 

Tvärfacklig grundläggande utbildning för förtroendevalda ( Vald på jobbet). Hade vi 32 

kurser och 420 deltagare. 

= Viss måluppfyllelse 

 Utveckla det digitala kursutbudet 



Kommentar: 

Vi har kommit en bit ihop med LO centralt men det finns mer kurser vi vill ha i det digitala 

kursutbudet. 

= Låg måluppfyllelse 

o 168 medlemmar i facklig-politisk medlemsutbildning (inkl. Om samhället 45 

deltagare). 

Kommentar: 

Facklig-politisk medlemsutbildning (Medlem i facket 2) hade vi 3 kurser och 34 deltagare. 

Om samhället finns redovisat under Ung-avsnittet.

 

  



Ung och skola 
Ung och skola är, när försäkringsverksamheten lämnat, den mest centralt påverkade 

verksamheten på LO-distriktet. Vi har i LO-distriktet i Västsverige en effektiv struktur för 

tvärfackligt engagemang men behöver uppbåda ett större engagemang i LOs medlemsförbund 

för att kunna rekrytera kursdeltagare, handledare samt skolinformatörer i tillräckligt stor 

omfattning. 

Ung 

Planerade aktiviteter 

= God måluppfyllelse 

 Erbjuda unga medlemmar, och blivande medlemmar, utbildningar för att stärka deras 

kunskap om allas lika värde i arbetslivet. 

 Genomföra minst en Skolinformatörsutbildning. 

 Genomföra minst en Om Feminism 

 Genomföra minst en Om Främlingsfientlighet 

 Träffa förbundens ungansvariga minst två ggr per år 

Kommentar:  

Vi har under 2021 kunnat erbjuda 21st Ung-utbildningar digitalt.  

Genomförda utbildningar: 2st Skolinformatörsutbildningar, 1st Om Feminism, 1st Om 

Främlingsfientlighet. Vi har haft 5 digitala ungansvarigträffar. 

= Viss måluppfyllelse 

 Aktiviteter för unga där vi pratar om vikten av att ha ett kollektivavtal och bra villkor 

på arbetet 

 Genomföra Om Facket med måltal 128 deltagare 

 Genomföra Om Samhället med måltal 45 deltagare 



 Genomföra arrangemang tillsammans med SSU 

 Genomföra Facket på sommarjobbet 

Kommentar:  

Den 4-5 november lyckades vi genomföra ett regionalt ungforum i Skövde tillsammans med 

LO Distriktet Örebro Värmland med 23 deltagare och handledare samt flera gäster som bla 

SSU. Om Facket har genomförts med 50st deltagare. Om Samhället har genomförts med 17st 

deltagare. På grund av pandemin beslutade LO Centralt att kampanjen Facket på 

sommarjobbet skulle bedrivas digitalt, LO Västsverige producerade 4 kortare filmer som 

sedan spreds i våra kanaler. 

Skola 

Planerade aktiviteter 

= God måluppfyllelse 

 Inom skolverksamheten presentera delar utav LOs vision om det goda arbetslivet till 

deltagare inom våra verksamhetsområden 

 Genomföra 70 skolinformationer inom SFI. 

= Viss måluppfyllelse 

 Träffa 25 procent av eleverna i högskoleförberedande och introduktionsprogram inom 

vårt distrikt (12 425 elever). 

 Genomföra 20 skolinformationer inom folkhögskolor och Komvux. 

Kommentar:  

4377 gymnasieelever har tagit emot en skolinformation under året.  

Under året höll vi totalt 8 presentationer inom folkhögskolor & komvux, varav majoriteten 

har hållits digitalt. 

 



= Låg måluppfyllelse 

 Tillsätta fyra aktiva regionala skolorganisatörer inom distriktet 

 Genomföra två skolorganisatörsträffar per år i syfte att stärka verksamheten och 

vidareutbilda skolinformatörer. 

Kommentar:  

På grund utav pandemin och dess negativa påverkan på våra möjligheter att besöka skolorna 

tog vi beslut om att pausa arbetet kring de regionala skolorganisatörerna fram tills att 

restriktionerna släpps.  

 

  



Övrigt 
Arbetet med området ”organisera eller dö” fortsatte under 2021, insatsen bytte namn till 

”Stärkt organisering - Stärkt organisation” 

På den internationella sidan så fortsätter LO-distriktet sin verksamhet tillsammans med SSSV 

i Vojvodina, Serbien. Det finns en tydlig positiv utveckling och LO-distriktets roll förändras 

när projektets långsiktiga frukter börjar att kunna skördas i form av att SSSV har egna kurser 

och egna handledare. LO-distriktet kan därför ha en mer rådgivande och stöttande roll än 

tidigare då vi ofta bidrog mer i det praktiska genomförandet av aktiviteter. Trots att pandemin 

har begränsat vårt deltagande till digitala möten har projektet fortsatt att vara framgångsrikt 

och ha en hög leverans mot Palmecentrets måltal. Detta är enbart möjligt tack vare det hårda 

arbete och engagemang som våra kamrater i Vojvodina fortsatt att upprätthålla. 

Med intern verksamhet menas fortsatt översyn av arbetssätt. Inte minst som en följd av 

Coronapandemin har de digitala arbetssätten utvecklats. Vi fortsätter att försöka effektivisera 

lokalutnyttjande och hitta synergier med övriga arbetarrörelsen.  

Planerade aktiviteter 

= God måluppfyllelse 

 Genomföra minst en ”Stärkt organisering – Stärkt organisation”- konferens för 

inspiration kring organiseringsmodeller och ökad kunskap om medlemsrekrytering 

och medlemsutveckling. 

 För att utveckla helhetstänk inom LO-distriktet fortsätter vi utveckla och anpassa 

delregionala möten/träffar. 

= Låg måluppfyllelse 

 Genomföra temadagar utspritt på platser över hela vårt distrikt med ”Tvärfacklig 

medlemsvärvning”. Fortsätta att effektivisera digitala samarbetsformer och 



dokumenthantering för att skapa en ökad samordning av den tvärfackliga 

verksamheten.  

 Utveckla metod för återkoppling till förbundsavdelningar från styrelse och kommittéer 

i LO-distriktet. 

Kommentar: 

Pandemins påverkan har minskat möjligheterna att genomföra de större sammankomsterna 

och möjliggöra erfarenhetsutbyte. 

Nya centrala prioriteringar inom organisering av den regionala verksamheten inom LO har 

också påverkat möjligheterna att utveckla verksamhet i den takt som distriktsstyrelsen har 

ambitioner att göra. 

  



Anställda på LO-distriktet 2021 
 

Styrelse 2021 

  

Leif Andersson Rikard Andersson Ingrid Andreae 

Inger Aronsson Marin Banovac Liza Cailipan 

Mia Durys Bengt Forsling Martin Hansen 

Camilla Hjelman Ulla Krok (till 31/7) Martin Karlsson  

Jack Lemoine Staffan Lindström Carin Malmberg (till 31/10) 

Helen Murray (till 30/6) Inger Nilsson Ogbomo Anna Palmér 

Mariann Persson Jane Åberg  

Ordinarie ledamöter:  

Markus Björkenstam, HRF Tomas Emanuelsson, Byggnads 

Catarina Eng, Kommunal Annica Falck, Fastighets 

Bengt Forsling, LO, Kassör Lena O Jenemark, Livs. 1:e vice ordf. 

Ronny Johansson, Målarna Christine Marttila, Kommunal, ordf. 

Jan Nilsson, IF Metall, 2:e vice ordf. Jessica Sahlström, Handels 

Marie Samuelsson, Transport, 3:e vice ordf. Camilla Widman, Seko 

Suppleanter:  

Rebecca Borck, Livs Kofi Gyan, Handels 

Richard Hassel, GS Stefan Jansson, IF Metall 

Charlotte Olesen Rosén, Kommunal  
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