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Förörd
Styrelsen för LO-distriktet i Västsverige lämnar följande redogörelse för verksamheten under
2015.
LO-distriktet i Västsverige representerar genom medlemsförbunden drygt 260 000
medlemmar i Västra Götaland och Hallands län. Glädjande nog har det skett en ökning i
medlemsantalet från 2014. Förbundens medlemmar utgörs till exempel av undersköterskor,
svetsare, elektriker, serveringspersonal, murare och kassapersonal. Det är människor som
bygger Sverige starkt.
I årsredovisningen och förvaltningsberättelsen redovisas styrelsens sammansättning, interna
arbetsgrupper, medlemsutveckling, resultat- och balansräkning.
Under året har en större organisatorisk förändring skett då LO-facken i kommunerna har
upphört att vara egna juridiska personer och numera ingår i LO-distriktets verksamhet. Syftet
är att öka fokus på verksamhet i LO-facken genom att centralisera och effektivisera
administration och formalia.
Den facklig-politiska verksamheten har intensifierats under året och samarbetet med de
socialdemokratiska partidistrikten i Västsverige har utvecklats. Den socialdemokratiskt ledda
regeringen har betytt framsteg för arbetarrörelsen inte minst i form av höjd a-kassa. Samtidigt
är det opinionsbildande arbetet viktigt för att etablera en motbild i de borgerligt dominerade
medierna, en tydlig facklig närvaro i debatten även mellan valen är därför en mycket viktig
uppgift för LO-distriktet.
Samarbetet med avdelningarna är alltid en kärna i LO-distriktets verksamhet. Detta har, enligt
styrelsens uppfattning, återspeglats väldigt tydligt under året i form av aktiviteter som möten,
kurser och konferenser. Förmågan att snabbt mobilisera sig och utbyta kunskap och
information har utvecklats i distriktets arbete med att producera och distribuera rapporter
såväl som spridning av information genom interna kanaler.

Sysselsättning öch näringspölitik
Grunden för vårt engagemang i sysselsättningsfrågorna är att driva och bevaka
arbetsmarknadens utveckling i Västsverige. Detta sker främst genom styrelsen och det
näringspolitiska rådet. De regionala utvecklingsfrågorna och arbetsmarknadspolitiken är de
viktigaste redskapen för att minska arbetslösheten och bidra till full sysselsättning. Vi har
särskilt uppmärksammat ungdomars villkor på arbetsmarknaden. Vi har också att arbeta med
”Vita jobb” som är ett samverkansprojekt mellan de förbund som särskilt utsätts för de
negativa konsekvenserna av svartarbete och social dumpning som kan uppstå vid offentlig
upphandling. Med en socialdemokratiskt ledd regering har vi nu större möjligheter att forma
en välfungerande arbetsmarknadspolitik.
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Näringspolitiska rådet
Vi har under 2015 haft tre möten med näringspolitiska rådet. Roger Andersson,
arbetsmarknadsansvarig på LO medverkade om de förslaget på förändring på Trygghetsfonden (TSL)
och omställningsföretagen. Vi har inte haft någon arbetsmarknadskonferens under 2015.

LO-distriktet i Västsverige besitter hög kompetens inom sysselsättning och näringspolitik.
Därför är vi efterfrågade av de västsvenska samhällsorgan som arbetar med frågorna med
önskemål om att vara med i exempelvis projekt och styrgrupper.
Det näringspolitiska rådet har ett fortsatt starkt engagemang i tillväxtfrågorna. Vi har ökat
kunskapen kring arbetsmarknadspolitiken genom informations- och erfarenhetsutbyte.
Vi har ökat kunskapen om offentlig upphandling och ”Vita jobb” och hur Vita jobb kan
tillämpas inom det privata näringslivet.
Som mål är att LO-distriktet ska finnas med i de samhällsorgan där vi kan påverka politiken
inom dessa områden. LO-distriktet har drivit frågor om otrygga anställningar och ungdomars
situation på arbetsmarknaden.
Bemanningsgrupper

Vad gäller bemanningsbranschen har vi som mål att bilda fler bemanningsgrupper. Inom LOdistriktets område finns sedan tidigare en grupp i Göteborg och en i Borås. Deras uppdrag är
att hitta gemensamma sätt att hantera branschen fackligt, samt att tillsammans göra satsningar
på medlemsrekrytering och introduktionsutbildningar för bemanningsanställda.
Vita jobb
LO-distriktets arbete med upphandlingsmodellen ”Vita jobb” vidgades under 2015 till att handla om
flera olika modeller. Idag pratar vi om Malmömodellen, Stockholmsmodellen, Boråsmodellen och i
Göteborg avslutades projektet ”Socialt ansvar vid offentlig upphandling”. Det sistnämnda har LOdistriktet följt nära genom kontinuerliga uppföljningsträffar med Göteborgs Stads Upphandlingsbolag.
Göteborgs kommun har i sin budget för 2016 avsatt medel för att påbörja ett arbete med Vita jobbmodellen. Ett möte med de tre storstäderna genomfördes våren 2015. Syftet var att försöka hitta fram
till en gemensam modell. Detta arbete fortsätter under 2016.

Hälsä öch ärbetsmiljö
Alla vinner på en bra arbetsmiljö. Den enskilde arbetstagaren, arbetsgivaren och samhället.
Alla tjänar på att förbättra arbetsmiljön. Ett arbete som är nödvändigt för att möta framtidens
krav på lönsam produktion.
Om skyddsombud och arbetsgivare lyckas att anpassa arbetsmiljön till människor och inte
tvärtom, blir arbetsplatserna friskare. Med friskare arbetsplatser får vi fler i arbete och därmed
mer resurser för en gemensam välfärd. Vi kan begränsa riskerna och utveckla de positiva
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faktorerna. Därför är samverkan med andra aktörer på området viktig.
Den internationella forskningen riktar allt mer uppmärksamhet mot de positiva faktorernas
betydelse för produktivitet och hälsa. Det finns också initiativ inom EU rörande
hälsofrämjande arbetsplatser. En förklaring till den här utvecklingen kan vara att våra krav
och behov förändras, vilket inte minst den ständiga omstruktureringen av arbetslivet bidrar
till.
Liksom tidigare år har kontakter och överläggningar med exempelvis Arbetsmiljöverket Väst,
Försäkringskassan och andra myndigheter och organisationer ingått som en naturlig del av
verksamheten.
Arbetsmiljögruppen har träffats kontinuerligt under året och varit ett forum för dels
informations- och erfarenhetsutbyte och dels för gemensamma initiativ.
Psykosocial arbetsmiljö

Problem inom den psykosociala arbetsmiljön fortsätter att öka. Allt fler mår dåligt av sina
jobb och det är de psykosociala problemen som ökar mest. Detta visar olika rapporter. Tills nu
har det saknats bindande föreskrifter för den psykosociala arbetsmiljön. Men under hösten
2015 kom den nya föreskriften om ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” som börjar gälla
den 31 mars 2016. Vi från fackligt håll är i grund och botten positiva till den nya föreskriften.
Nu påbörjas arbetet med att den nya föreskriften tolkas och börjar användas praktiskt i vårt
arbetsmiljöarbete på arbetsplatserna. Här vet vi av tidigare erfarenheter att nya föreskrifter
inte alltid tolkas likvärdigt mellan parterna.
Utbildning inom Arbetsmiljöområdet

I samverkan med
Arbetarrörelsens Folkhögskola
i Viskadalen genomförs
utbildningar i psykosocial
arbetsmiljö i tre steg. Under
2015 genomfördes tre Steg 1utbildningar, tre Steg 2utbildningar och två Steg 3utbildningar. Totalt 163 deltog.
Den 7 maj genomfördes en Arbetsmiljödag på Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen
(VSAF) med 130 deltagare. Dagens första tema handlade om missbruk av narkotika vilket är
ett missbruk som ökar. Dödligheten som beror på narkotika har ökat med 78 % sedan 2006.
Från narkotikapolisen medverkade Per Livergren och Jonas Andersson. Många frågor kom
upp från deltagarna kring detta. Både föresläsare har därefter används i avdelningars och
regionernas arbetsmiljökonferenser.
Därefter föredrog Håkan Wall som är legitimerad psykolog från Karolinska Institutet i
Stockholm om spelproblematik. Sista delen för dagen höll Ronny Matsson som är regionalt
skyddsombud (RSO) från GS Facket samt Susanne Nilsson från Kommunal.
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Rådet för arbetsliv och hälsa har träffats flera gånger under året. Rådet består av
representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Svenskt Näringsliv, Västra
Götalandsregionen, SACO, TCO, LO-distriktet och Arbets- och miljömedicinska kliniken
som också tagit på sig ansvaret att vara den sammanhållande länken i rådet.
Rådet för Arbetsliv och hälsa beslutade att ha en ny utbildningsdag den 21 oktober 2015 kring
Hälsa och arbetsliv. Temat på dagen var Frisk för framtiden. Medverkande under dagen var
många och intressanta föredragshållare som. LO-distriktet i Västsverige inledde dagen med
ombudsman Martin Karlsson, därefter kom Peje Bengtsson och Malin Jalonen som
representerade Försäkringskassans avdelning för psykisk ohälsa och förebyggande insatser.
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll medverkade och höll i ett föredrag. Unionen och
Daniel Gullstrand höll ett föredrag om det gränslösa arbetslivet. Pappers från Södra Cell på
Värö medverkade med Huvudskyddombud (HSO) Jan-Åke Johansson som höll i ett föredrag
om samverkan. På eftermiddagen var det seminariepass om:
1: Aktivitetsbaserade kontor/kontorslandskap med Ewa Gustafsson och Kristin Gyllensten
från Arbets-och miljömedicin
2: Positiva arbetsmiljöindikatorer med Anette Nylund från Arbetsmiljöverket
3: Digital arbetsmiljö med Sara Thomée från Arbets- och miljömedicin
4. Organisatorisk och social arbetsmiljö (Ur ett fackligt och arbetsgivarperspektiv) med
representanter från Svenskt Näringsliv och Unionen.
Den 28 oktober hölls en konferens tillsammans med RSO och Arbetsmiljöverkets
arbetsmiljöinspektörer på Viskadalen som anordnades centralt ifrån Arbetsmiljöverket och
LO. Utvärdering på dagen kommer våren 2016. Men målet är att hitta former för ytterligare
samverkan mellan LO/förbunden och Arbetsmiljöverket.
LO-TCO Rättskydd

LO-distriktet samarbetar med LO-TCO Rättsskydd AB-Fackets juridiska byrå. Under året har
vi dock inte haft möjlighet att genomföra något seminarium. Detta kommer att genomföras
2016.
Landvetter-flygplats arbetsmiljöprojekt

Under 2015 startade samarbetet mellan förbundsavdelningar/region med att samverka kring
arbetsmiljön på och runt Landvetter flygplats. Vi vill även vara med att utveckla strukturer
som förnyar och förbättrar arbetsmiljö som finns idag. Förbund som medverkar är Byggnads
Väst, Elektrikerna Väst, Seko Väst, HRF Väst, Handels Avd 24, Målarna Väst, Transport Avd
3, Avd 46.
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Ungdömsverksämheten
Verksamheten vilar på två ben: utbildning och information. Under året genomfördes samtliga
fem kurser inom LO/UNG:s kurspaket som vänder sig till medlemmar under 30 år. Den första
kursen ”Om facket” riktar sig dock även till icke-medlemmar. Totalt är det 21
förbundsavdelningar som har rekryterat till kurserna under året.
Vårt handledarlag förändras ständigt vilket är spännande och utvecklande, vi har nu 12 handledare
till LO/UNG-kurserna i Västsverige. Under året byggdes laget på med två nya handledare.
Handledarlaget består av fem tjejer och sju killar och representerar nio fackförbund. Under året
genomfördes en planeringsdag med handledarlaget, där kurserna utvecklades, planerades och
utvärderades.
Ungdomskurser 2015

8 Om Facket - 186 deltagare
4 Om Samhället - 24 deltagare
1 Om Främlingsfientlighet - 36 deltagare
1 Om Global Rättvisa - 17 deltagare
2 Om Försäkringar - 16 deltagare
1 Skolinformatörsutbildning - 45 deltagare
1 Ungdomsansvarigutbildning i 2 steg med 7 deltagare
Sammantaget deltog 324 ungdomar på LO-distriktets
ungdomskurser under året. Jämfört med 298 ungdomar 2014 är
det en ökning, men 2014 genomförde vi inga utbildningar
tillsammans med SSU och AFIG, därför är den jämförbara
siffran 249 deltagare för 2015.

Facket på sommarjobben

Vecka 26 rullade LO-distriktets sommarturné igång. Arbetet riktar sig till sommararbetande
ungdomar och inleddes i Göteborg i tre dagar, för att sedan ta sig vidare till Borås en dag.
Efter en lyckad start fortsatte turnén under vecka 27 och då körde vi parallellt med
uppsökande verksamhet i både Bohuslän och Skaraborg. Under dessa givande dagar träffade,
informerade och diskuterade LO-distriktet med sommaranställd personal på flertalet orter,
städer och platser. Turnéns tredje vecka, vecka 28, genomfördes i Halland och avslutades i
Ullared.
Under hela turnén genomfördes uppsökande verksamhet på drygt 4 500 arbetsplatser i 35
olika kommuner och dess närområden. Under dessa tre veckor kom vi i kontakt med tusentals
människor, både unga och gamla. Cirka 100 intresseanmälningar inkom om att gå med i
facket. Vår sammansättning av ”uppsökare” utgjordes av cirka 140 fackligt aktiva personer
från 27 olika fackförbundsavdelningar, samt ungdomar från fem olika SSU-distrikt.
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Turnén hade under sommaren 2015 ett stort genomslag i media. LO-distriktet arbetade
offensivt med att redan dagen innan respektive besök kontakta lokal media, vilket gav positivt
gensvar.

Medlemsrekrytering
Under 2015 har vi arbetat vidare med att medlemsrekrytering ska ingå i alla våra utåtriktade
verksamheter, såsom Facket på sommarjobben, Göteborgs kulturkalas, Gymnasiedagarna och
dylikt.
LOs folder ”Gå med i Facket” har distribuerats vid utåtriktade aktiviteter och interna
arrangemang. Foldern finns på nio olika språk.
Landvetter-projektet

”Landvetter-projektet” var 2015 inne på sitt fjärde
år, och projektet har utvecklats så att vi under året
bildade en egen arbetsmiljögrupp för flygplatsen.
Idag arbetar cirka 4 000 personer på Landvetters
flygplatsområde och av dem är nu drygt 700
personer medlemmar i ett LO-förbund. När
arbetstillfällen på och kring flygplatsen beräknas öka
till närmare 11 000 över en tioårsperiod är vår
ingång att det är viktigt att tidigt etablera en stark
facklig närvaro. Landvetter-projektet vilar nu på fyra
ben: medlemsrekrytering, fackliga studier, försäkringar och arbetsmiljö.
Styrgruppen har utökats med fler förbund på grund av utbyggnaden. Styrgruppen består nu av
representanter från Transport avdelning 2, 3 och 46, Hotell & Restaurangfacket Väst, Handels
avdelning 24, SEKO Väst, Fastighets Väst, Elektrikerna avd Väst och Byggnads avd Väst.
Styrgruppen har träffats fem gånger under året och har gemensamt utformat riktlinjer för
projektet såväl som planering och genomförande av den beslutade verksamheten.
Uppsökande verksamhet, utbildning och påverkan

Vi genomförde två ”uppsökeridagar” på flygplatsen, den 21 april och den 9 september. Inför
dessa dagar har affischer, tapplappar och en folder om projektet tagits fram och spridits på
arbetsplatserna och till de förtroendevalda på flygplatsen.
Den uppsökande verksamheten uppnådde goda resultat då omkring 20 nya medlemmar samt
flera förtroendevalda och försäkringsinformatörer rekryterades. Den uppsökande
verksamheten bidrog också till bildandet av nya fackklubbar och många anmälningar till våra
fackliga utbildningar såsom ”Om facket” och den fackliga introduktionsutbildningen.
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Vid flera tillfällen under året har Folksam genomfört försäkringsinformationsträffar i
samverkan med försäkringsinformatörer från Landvetter flygplats.
Vi har även haft en dag då vi delade ut frukostpåsar till personalen samt bjöd på korv och
information vid lunchtid. 200 personer besökte vårt korv- och informationstält.
I december genomförde vi en tomteoffensiv då vi, klädda i tomteluvor och röda LO-jackor,
gick runt och bjöd på pepparkakor och julmust och delade ut julkort med ett fackligt budskap.
Under dagen rekryterade vi medlemmar både till LO och Socialdemokraterna och fick en
mycket positiv respons.
Arbetsmiljögruppen har träffat flygplatsledningen vid två tillfällen under året och även haft
två egna möten då man diskuterat gemensamma arbetsmiljöfrågor.

Fäcklig utbildning
Den fackliga utbildningen är ett viktigt område i den tvärfackliga verksamheten och också en
grundpelare i det facklig-politiska arbetet i Västsverige.
LO-distriktets studiekommitté, som består av en representant från varje förbundsområde samt
ABF och VSAF, har träffats fyra gånger under året och följt upp samt planerat studier. Det
finns fyra fungerande RFS (regionala fackliga studiekommittéer) i Västsverige, nämligen i
Göteborg, Skaraborg, Fyrbodal och Sjuhärad.
Stipendiefonden hanteras numera via LO-distriktet. Alla ansökningar går via LO-distriktet
och vi sköter tillsammans med förbundsavdelningarna, ABF och VSAF fördelningen av
dagarna.
Önskemål om studier diskuteras på den regionala studiekonferensen och sedan lämnas besked
om antalet kurser som kan genomföras i Västsverige till LOs studiekommitté.
Sjuhäradslyftet

Samarbetet mellan LO-distriktet i Västsverige, Socialdemokraterna i Södra Älvsborg och
Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen har fortsatt med ett antal temakvällar under 2015.
Liknande samarbete finns på ett antal andra platser i Västsverige och detta är ett ypperligt
forum för att träffas och diskutera framtidens socialdemokratiska politik och det samhälle vi
vill leva i.
Regional studiekonferens

Den 23-25 september genomfördes den årliga studiekonferensen som syftar till att arbeta med
utveckling och samordning av den Västsvenska studieorganisationen. Konferensen
anordnades på Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen i samarbete med ABF.
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Studiekonferensen har fortsatt hög närvaro med närmare 100 deltagare. Glädjande var också
den stora uppslutningen från centralt håll med medverkan från bland andra LOs centrala
studiekommitté och ABF. De här tre dagarna varvades med en tematisk variation av
föreläsningar och seminarier. Innan kvällsaktiviteterna fick vi en utbildning i hjärt- och
lungräddning. På kvällen underhölls vi i ladan av Eva Nykvist.
Konferensens sista dag riktade sig till handledarna där vi gick igenom pedagogiska metoder
och olika lärostilar.
I samverkan med LO, ABF och Arbetarrörelsens Folkhögskola anordnades återigen
vidareutbildning för fackliga handledare i två steg med drygt 20 deltagare. Steg 1
genomfördes på Arbetsrörelsens Folkhögskola i Viskadalen den 24-25 november och Steg två
genomförs 2016.

Integrätiön, jämställdhet öch
diskriminering
Det krävs mer information, kunskap och opinionsbildande på alla nivåer samt insatser kring
lagstiftningen om diskriminering. Från fackligt håll är det av särskilt stor vikt att stimulera det
medlemsnära fackliga arbetet, samtalen samt de systematiska kartläggningarna av de
förhållanden och behov som finns på arbetsplatserna kring frågorna. Problem och svårigheter,
men även möjligheter måste synliggöras och inspirera till handling. Arbetet mot
främlingsfientlighet är i allra högsta grad en facklig fråga. Vi kan aldrig acceptera att
människor behandlas olika. Det ligger i det fackliga uppdraget att bekämpa orättvisor. LOdistriktet arbetade med att lyfta in dessa perspektiv i mediala utspel.

Under hösten tog vi, tillsammans med LO
centralt och författaren Mats Winborg, fram en
rapport som heter ”Etablerad”. Denna
presenterade vi på ett seminarium den 10
november under Mänskliga rättighetsdagarna
på Svenska Mässan i Göteborg. Rapporten
bygger på statistik från Västsverige, LOs
kongressrapport samt intervjuer från Göteborg
och Gullspång. En mängd olika förslag på
åtgärder och möjligheter presenterar vi i
rapporten.
Alla kan göra något

”Alla kan göra något” är ett långsiktigt förbundsgemensamt arbete för att motverka
främlingsfientlighet, rasism och odemokratiska krafter som beslutades på LOs
representantskap den 24 maj 2011. Inom ramen för ”Alla kan göra något” görs utbildnings9

och informationsinsatser men även seminarier och kvällsmöten. Inom LO-distriktets
verksamhetsområde finns idag 49 utbildade handledare.
En handledarträff genomfördes den 30 november på Hotell Kusten. Dagen ägnades åt
erfarenhetsutbyte och exempel på olika kursupplägg samt praktisk planering. Vi gick också
igenom den nya studiehandledningen och kursmaterialet.

Skölinförmätiön
LO-facken och kommittéerna har tillsammans
uppgiften att sköta skolinformationen i samtliga
gymnasieskolor, folkhögskolor, Komvux och
SFI inom distriktets geografiska område. Till
hjälp finns cirka 30 skolorganisatörer och cirka
120 utbildade skolinformatörer. Dock är varken
alla organisatörer eller informatörer aktiva.
Skolinformationsverksamheten har fungerat väl i
några LO-fack och mindre bra i andra. En person
har varit projektanställd för att arbeta systematiskt med verksamheten i kommunerna och
stötta de lokala skolorganisatörerna. En person blev anställd 1 maj på heltid, för att arbeta
med Göteborg, Härryda och Öckerös 52 gymnasieskolor, samt folkhögskolor, Komvux och
SFI.
Under året tog LO-distriktet också initiativet till att bjuda in samtliga skolorganisatörer till en
träff, där totalt 15 skolorganisatörer deltog för att utveckla och stötta den lokala
verksamheten. LO-distriktet genomförde även två skolinformatörsutbildningar där totalt 46
personer deltog.
Under 2015 har 244 klassrumspresentationer genomförts, vilket är endast 56 ifrån målet för
2015. Under 2016 kommer det att vara tre personer som jobbar med skolverksamheten. En
som är ansvarig för verksamheten och två som arbetar dels med organisatörerna och dels
direkt med skolorna.
Det genomfördes även en träff i Stockholm, och dit skickade Västsverige 11 skolorganisatörer
och skolinformatörer. Där presenterades ett nytt material till skolpresentationerna och även att
under 2016 kommer det att bli lättare att rapportera in skolpresentationer via Skoltorget.

Opiniönsbildning & sämhällspäverkän
Under 2015 har det opinionsbildande arbetet fortsatt utvecklats på LO-distriktet. En
pressekreterare, en kommunikatör samt en utredare har arbetat inom LO-distriktets
verksamhetsområden genom opinionsbildning, utredning, mediehantering, statistik, projekt
och internkommunikation.
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Metoderna för opinionsbildning har varit kontinuerlig kommunikation via nyhetsbrev,
mediebevakning, debattunderlag, seminarier och rapporter. Kanalerna för externt
opinionsarbete som distriktet använder frekvent är bland andra traditionella media, sociala
medier som Facebook och Twitter samt den egna hemsidan.
Vi vill jobba
Under året har LOs gemensamma satsning ”Vi vill jobba” avslutats för att övergå i formen ”LO
presenterar” som bygger på rapporter framtagna av LO centralt. Rapporten om NEET, unga som
varken studerar, arbetar eller deltar i någon aktivitet blev den sista ”Vi vill jobba”-rapporten och
släpptes under början av 2015. Framförallt är det den lyckade blandningen av tematiska rapporter och
regional statistik som gjort att medierna har visat stort intresse. Rapporterna har tagit avstamp i
kongressbeslut samt större utredningar gjorda av LO och har ringat in aktuella frågor med betydelse
för våra medlemmar. Allt nära kopplat till arbete och arbetsliv i Västsverige.
Övrigt opinionsarbete
Exempel på opinionsbildande verksamhet har varit: uppdatering av
Arbetsmiljörapport, ett Vita jobb-seminarium, Etablerad-rapport,
annonser i Metro om ökade investeringar, debattartiklar tillsammans
med förbund, försökt skapa gemensamt tänk i den västsvenska
fackföreningsrörelsen kring kommunikation.
Utöver detta har vi anordnat kommunikationsutbildning med
förbundsavdelningarna. Andra frågor som LO-distriktet har lyft i
opinionsarbetet har varit Facket på sommarjobben, vilket som vanligt följts med stort intresse av
media.
LO-distriktets medverkan på Facebook har fortsatt under året och vid slutet av 2015 hade vi cirka 1
300 gillare på Facebooksidan. Twitter-kontot har trots sparsam användning ökat i följare med ett
hundratal under 2015 till över 800 följare. Hemsidan hålls aktuell genom regelbunden publicering av
nyheter från LO-distriktet.
För att bredda utbudet av opinionsbildande verksamhet har LO-distriktet genomfört flera seminarier
under året med bland andra Karl-Petter Thorwaldsson.
En stor del av medie- och utredningsavdelningens arbete är att bistå övriga verksamheter på LOdistriktet med material och rådgivning inför utåtriktade verksamheter.

Kräften växer underifrän
Samarbete med avdelningarna och LO-facken i kommunerna

De tvärfackliga uppdragen bygger på att förbundsavdelningarna och deras medlemmar är
basen för LO-distriktets verksamhet. Inom LO-distriktet finns 55 kommuner, 49
förbundsavdelningar, 23 LO-sektioner och 16 LO-fack i kommunerna. LO-distriktet har
fortlöpande medverkat i den lokala verksamheten men också fortsatt utveckla kontakterna via
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nyhetsbrev och sociala medier. Samtidigt är avdelningarnas och LO-sektionernas engagemang
avgörande för att LO-distriktets verksamhet ska bli framgångsrik.
Under året har LO-distriktet haft två träffar med LO-facken i kommunerna. En hölls på våren
och en på hösten. Ombudsmännen har också kontinuerligt varit ute och träffat LO-facken och
LO-sektionerna i deras verksamhet. LO-distriktets samordnande roll framgår särskilt tydligt i
vissa mycket starkt medlemsbundna uppgifter. Det gäller i särskilt hög grad fackliga studier,
försäkringsrådgivarverksamheten och ungdomsverksamheten.
Avdelningarna och LO-distriktet har ett gemensamt ansvar för att utveckla den lokala
tvärfackliga verksamheten i LO-sektioner och i LO-facken i kommunerna.
De målstyrda medlen för LO-facken i kommunerna har underlättat möjligheterna att åta sig
nya eller förstärka olika uppgifter eller insatser i den lokala tvärfackliga verksamheten. LOdistriktet har med kassör och förtroendevald revisor besökt LO-sektioner för revision och
bland annat översyn av verksamhet och rutiner.
Ett starkt område har varit internkommunikation och opinionsbildning. De rapporter som LOdistriktet producerat har varit ett stort stöd i den lokala LO-organisationens verksamhet.
Enligt beslut i LOs styrelse upphörde LO-sektionerna som egna juridiska personer vid
halvårsskiftet 2015. Organisationsförändringen präglade hela den lokala verksamheten under
året. Ombildningen av de 23 LO-sektionerna till LO-facken i kommunerna genomfördes i
huvudsak under perioden april till september. I november 2015 utsåg LO-distriktets styrelse
41 lokala LO-styrelser i kommunerna.
LO-distriktets representantskapsmöten

Vid årsmötet 23 april i Göteborg besöktes mötet
av LOs ordförande, Karl-Petter Thorwaldsson.
Han höll ett mycket inspirerande tal om fackligpolitisk samverkan och tackade LO-distriktet för
sina insatser i höstens valrörelse. Årsmötet
beslöt också om en avgiftsökning till LOdistriktet från 39,65 till 41 kronor per medlem
och år. Ett mycket uppskattat inslag var att vår
före detta praktikant på expeditionen, Eva
Nykvist, genomförde ett mycket lyckat
kulturinslag.
Under höstmötet den 27 november hade vi medverkan av LOs kanslichef, Annika Nilsson.
Hon presenterade sig själv som relativt ny i rollen. Hon beskrev den process LO nu är inne i
inför kongressen 2016. Det handlar om färre men skarpare prioriteringar på områden som
exempelvis jobben och jämställdhet. Verksamhetsplanerna döps om till aktivitetsplaner och
blir fleråriga inom av LO prioriterade områden. Vi hade även medverkan av Ola Johansson,
facklig ombudsman på Socialdemokraterna i Bohuslän. Ola redogjorde för
Socialdemokraternas facklig-politiska plan. Vid representantskapsmötet medverkade också en
grupp ”skådespelare” som beskrev hur det är att leva på samhällets skuggsida, varav de alla
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haft erfarenhet av. I detta sammanhang fanns också representanter för en verksamhet i
Falköping som jobbar med personer som hamnat utanför arbetsmarknaden. Temat för båda
grupperna var ”Allas rätt att känna sig behövda”.
Ledningskonferens

Den årliga konferensen för ledningarna i förbundsavdelningarna och LO-facken i
kommunerna anordnades 2-3 juni på Stenungsbadens konferenshotell i Stenungsund. Vi
samlade cirka 70 deltagare till konferensen.
Huvudtemat för årets ledningskonferens var ”Jobben”! Riksdagsledamoten och
socialdemokraten Patrick Björck pratade om regeringens arbete med jobbagendan och
arbetslöshetsbekämpningen. Kommunalrådet i Göteborg, Johan Nyhus (S), berättade om det
västsvenska paketet och dess betydelse för utvecklingen i hela Västsverige. Han berörde i
detta också debatten om trängselskatten i Göteborg.
LO-distriktet gjorde en lägesbeskrivning över den omorganisation som pågick under våren
och sommaren. Här presenterades också inriktningen för den kommande facklig-politiska
planen för LO-facken i kommunerna. Ett stort grupparbete genomfördes utifrån de
föredragningar som hölls på konferensen och där gruppernas svar nu ligger till grund för
distriktets fortsatta arbete med opinionsbildning och organisationsutveckling.

Medlemsförsäkringär öch pensiöner
Insatserna för att stärka medlemmarnas trygghet genom försäkringar är en gemensam angelägenhet för hela fackföreningsrörelsen. Behovet av information och kunskap om försäkringar
som följer av lagar, avtal och fackligt medlemskap är stort.
Försäkringsinformatörsverksamheten har en tydlig ideologisk innebörd och är därför en viktig
del av det samlade uppdraget för att stärka rättvisan och tryggheten bland LO-medlemmarna.
Under 2015 har det tillkommit 205 nya försäkringsinformatörer. Utbildning av försäkringsinformatörer har under året varit omfattande.




Under året deltog 247 informatörer i grundutbildning vid 12 kurser.
Vidareutbildning har omfattat 810 deltagare vid 50 utbildningstillfällen.
Under 2015 anordnades också en konferens med 50 försäkringsansvariga i
avdelningarna.

Försäkringsinformatörsverksamheten omfattar även information, utbildning och verksamhet
som handlar om avtalspensioner och val inom ramen för premiepensionssystemet.
Fortlöpande informationsinsatser har präglat uppgifterna inom detta område under det gångna
året. En välfungerande talarförmedling är ett viktigt stöd i det här arbetet inom avdelningarna
och på arbetsplatserna. Under året genomfördes i Västsverige i detta syfte en kampanj under
tre veckor, som omfattade bland annat uppsökande verksamhet på nästan 250 arbetsplatser.
Resultatet av kampanjen avläses bland annat i cirka 1 500 nya väljare till Folksam-LO
Pension. I förhållande till andra delar av landet blev kampanjen framgångsrik.
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De här uppgifterna är uttryck för klara och entydiga behov bland LO-medlemmarna.
Den överordnade uppgiften för olika insatser är att stärka insikten om den betydelse som
försäkringssystemen spelar för den gemensamma tryggheten och den privata hushållsekonomin.
Försäkringsprojekt under 2015

Under 2015 har vi varit ute på 95 olika arbetsplatser och informerat om våra
avtalsförsäkringar, vi har informerat på förtroendemannadagar/kurser, medlemsmöten, haft
enskilda försäkringssamtal och information till klubbar. Vi har stöttat försäkringsinformatörer
med att komma igång med sina försäkringssamtal och hjälpa andra förtroendevalda/klubbar
speciellt med avtalsförsäkringsbiten.
Totalt har vi informerat 1277 arbetare (mestadels inom Hotell och Restaurang där vi
informerat 545 medlemmar) men även från HRF, Handels, Transport, Livs, Byggnads, Metall,
GS, Målarna, Kommunal och Fastighets.
.
Vi har gått ut med mail till alla försäkringsansvariga och försäkringsinformatörer att vi finns
till hands om någon behöver hjälp.
Landvetter-projektet har vi varit mycket engagerad i med fyra uppsökeri dagar. Vi har haft
avtalsförsäkringsinformation på i stort sett alla arbetsplatser runt Landvetter flygplats, dock ej
på Sixt-biluthyrning.
Vi har även startat en arbetsmiljögrupp en förgrening, av vårt tvärfackliga arbete på
Landvetter där vi stöttar varandra och försöker få en bättre kommunikation mellan
arbetsplatserna med bättre arbetsmiljö.

Internätiönellt ärbete
Serbien-projektet

Vårt projekt i Serbien med SSSV (LO) i regionen
Vojvodina har utvecklats positivt under året. Det har
genomförts 10 större utbildningar/seminarier, ett
flertal studiecirklar, arbetsplatsbesök och en
delegation från Serbien som besökt Västsverige
under året. Utöver detta har planeringsmöten i
styrgruppen genomförts. Projektet finansieras
huvudsakligen av Olof Palme Centret. Under de sex
år LO-distriktet varit engagerade i samarbetet har
över 3 000 fackliga kamrater utbildats i Serbien. Det
har handlat om att få kvinnor och ungdomar fackligt aktiva. Utbildningar inom arbetsmiljö,
förhandlingsupplägg, social dialog, hur man jobbar med opinionsbildning och samverkan
mellan facken i de olika länderna på Balkan. En större grupp fackliga deltar också i
utbildningar i engelska språket.
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InoTool

Arbetet med att knyta ihop en rad europeiska fackföreningar i ett EU-projekt InoTool har
fortskridit under 2015. Projektet genomförs främst genom träffar på ”nätet”. Projektet
formella del avslutades i februari 2015 med ett seminarium i Bryssel. Därefter har mycket tid
lagts på slutredovisningar, översättningar och ekonomiska handhavanden mellan EU, LOdistriktet och projektpartners.
Projektet har jobbat med nya metoder inom främst socialt
företagande för att bemöta arbetslösheten och de medlemmar
som riskerar att snart hamna i arbetslöshet. Projektet har skapat
ett webbaserat verktyg som guide för detta. Vi som tillsammans
jobbat fram verktyget är förutom LO-distriktet, motsvarande
LO-distrikt från Irland, Portugal, Spanien, Ungern, Italien och
Serbien. Härutöver är också Västra Götalandsregionen och
ETUC (Europafacket) partners med syfte att sprida projekt
erfarenheter i sina nätverk.
Övrigt europeiskt och internationellt samarbete

Under 2015 har vi som alltid haft goda kontakter och utbyte med LO Norge i Östfold. Utöver
detta har LO-distriktet också varit engagerat i andra internationella projekt som ägs av
fackliga organisationer. Vid ett välbesökt seminarium i mars, anordnat av CCOO Katalonien,
föreläste Krister Andersson och Rolf Lindén om ”Den Svenska modellen”.

Fäcklig-pölitisk verksämhet
En av LOs viktigaste uppgifter är att lyfta in ett fackligt perspektiv i politiken. Därför måste
både förtroendevalda och medlemmar engageras i det politiska arbetet. Det blir också allt
viktigare att den opinionsbildande verksamheten samordnas så att arbetarrörelsen blir
maximalt slagkraftig i media och i den allmänna debatten. Facklig-politisk samverkan är
därför en högt prioriterad verksamhet på alla nivåer. Konkret handlar det om arrangemang
innan och under 1 maj, arbetsplatsbesök och politisk medverkan på de fackliga kurserna,
opinionsbildning och att synas och höras på olika arrangemang i kommunerna.
LO-kollektivet är väl representerat i kommunernas fullmäktigeförsamlingar. Det är inte
ovanligt att halva kommunfullmäktigelistan befolkas av LO-medlemmar. Trots detta lyfts inte
det fackliga perspektivet in i kommunpolitiken. En sådan fråga är kravet om rätt till heltid.
Oavsett om man är industriarbetare eller handelsanställd är frågan lätt att enas kring och skapa
opinion runt. Något som under året har gjorts i en del kommuner men långt ifrån alla.
Arbetet med att bilda fler socialdemokratiska partiföreningar med sin bas i LO-kollektivet
fortsatte under 2015. Det finns 63 föreningar fördelade enligt följande: IF Metall 13,
Kommunal 10, LO-fackens s-föreningar 11, Handels 7, Byggnads 6, SEKO 4, GS 3,Transport
3, Livs 2 och Elektrikerna, Fastighets, Hotell & Restaurang samt Målarna vardera 1. Den
geografiska spridningen är ojämn: Göteborg 19, Halland 18, Skaraborg 8, Bohuslän 6, Norra
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Älvsborg 7 och Södra Älvsborg 5.
Facklig-politiska kurser

LO-distriktet fortsatte under 2015 med de facklig-politiska kurserna. Trots det politiska läget
är det förvånansvärt svårt att rekrytera till de här kurserna. De förtroendevalda medlemmar
som deltar i kurserna är mycket positiva till utbildningen. Behovet av facklig-politisk
utbildning är stort och lär inte minska under 2016. Därför fortsätter LO-distriktet sin satsning
på facklig-politisk utbildning även under 2016.
Samverkan med SAP

I de facklig-politiska uppgifterna ligger också fortlöpande kontakter och överläggningar
mellan LO och de Socialdemokratiska partidistrikten. Detta gäller såväl mellan funktionärer
som förtroendevalda och de främsta regionpolitikerna för SAP i Halland och i Västra
Götalandsregionen. LO-distriktet har också deltagit i och varit aktiv i det arbete som
Socialdemokraterna i Västsverige inlett med att ta fram ett nytt strategidokument för
Västsverige.
Slutligen har LO-distriktet varit representerat i styrelsen och beredningsutskottet för de sex
Socialdemokratiska distrikten i Västsverige.

Slutörd
Styrelsen för LO-distriktet kan se tillbaka på ett händelserikt år där organisationsförändringen
med LO-facken har varit den viktigaste.
Styrelsen uppfattar att LO-distriktets verksamhet har varit lyckosam inom de flesta områden
och måluppfyllelsen har varit god. Den utåtriktade verksamheten, både kring opinionsbildning
och evenemang är viktig för att etablera en stor närvaro i vardagen. Fackliga utbildningar av
många medlemmar och förtroendevalda är en annan viktig del i LO-distriktets arbete för en
långsiktigt stark arbetarrörelse.
LO-distriktet har fortsatt att visa att vi är en stark aktör i den arbetsmarknadspolitiska
debatten. På område efter område har distriktet kunnat belysa viktiga samhällsutmaningar.
Rapporten ”Etablerad” som presenterades under hösten är en startpunkt i ett viktigt fackligpolitiskt arbete för att vända frågan kring nyanlända svenskar till en möjlighet för både
samhälle och individer.
Slutligen vill styrelsen tacka alla som bidragit till verksamheten under 2015, samt alla
organisationer vi samarbetat med under året.
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