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 Nyhetsbrev

 
Nr 8. 2018

 

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR 

Nu är det inte många dagar kvar av det gamla året. Ett år som varit roligt, intensivt och
spännande på många olika sätt. Ett år som särskilt har präglats av valet, valrörelsen och
de efterföljande turerna kring regeringsbildningen. LO-distriktet och fackföreningarna
drev tillsammans en stark facklig valrörelse med målsättningen att få en
Socialdemokratiskt styrd regering att leda landet de kommande fyra åren. Under den
centrala parollen "Trygghet för vanligt folk" ringde och samtalade vi med LO-
medlemmar, vi visade upp oss ute på gator och torg runt om i hela regionen och vi tog
plats i de digitala flödena på sociala medier. Vi ska vara stolta och nöjda över våra
insatser men också våga konstatera att vi inte räckte riktigt ända fram. 

  
Utöver en valrörelse har även den fackliga verksamheten outtröttligt rullat på. Vi har
utbildat medlemmar och förtroendevalda. Vi har utbildat nya handledare och
försäkringsinformatörer och anordnat en mängd olika seminarier. Skolor har besökts,
sommarjobbande unga har informerats, rapporter har släppts, frågor om arbetsmiljö och
anställningstrygghet har lyfts och möten och konferenser har arrangerats. Detta och
mycket, mycket mer. 

  
Nu blickar vi fram emot ett minst lika spännande och innehållsrikt 2019 fyllt av facklig
verksamhet och kamp. Två stora händelser kommer att prägla första halvan av det nya
året. LO-distriktets 100-årsjubileum som vi kommer fira stort i samband med årsmötet
den 10 april och valet till Europaparlamentet den 26 maj. 

  
Men innan vi kastar oss in i 2019 års verksamheter, aktiviteter, jubileumsyra, valrörelse
och uppsökerier så tycker jag att vi gjort oss väl förtjänta av sköna avkopplande jul- och
nyårshelger. Jag vill rikta ett stort tack till alla er som är med och bidrar till den
fackliga verksamheten i vår region. Det är vi tillsammans som gör det möjligt. Och med
det tillönskar jag er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!  

  
Stefan Hansson, chef och kassör

 LO-distriktet i Stockholms län
 

 
  

LO-distriktet söker en
verksamhets-handläggare
(vikariat)

LO-distriktet söker en
verksamhetshandläggare (vikariat)

Med anledning av föräldraledighet söker
vi en vikarierande
verksamhetshandläggare från 7 januari
2019 till 28 februari 2020. (Datum för
tillträde kan diskuteras.)

Arbetsuppgifterna innebär
verksamhetsansvar för den fackliga
studieverksamheten,
ungdomsverksamheten samt
arbetsmiljöverksamheten. I detta ingår
bland annat att leda, organisera och
utveckla verksamheten utifrån den av
representantskapet beslutade
verksamhetsplanen.

Läs mer om tjänsten LO-distriktets
hemsida.

Upplysningar om tjänsten lämnas av
Stefan Hansson, 070-586 27 02,
stefan.hansson@lo.se. Facklig
kontaktperson är Sophia Andersson,
072-550 55 11, sophia.andersson@lo.se.
Rekryteringsprocessen kommer att
påbörjas omgående.

Frukostseminarium 19
februari 2019 - Att hantera
skadligt bruk på
arbetsplatsen 

LO-distriktets arbetsmiljökommitté
bjuder in till en förmiddag på temat
“Att hantera skadligt bruk på

 

Problem att läsa nyhetsbrevet? Klicka här för att visa det i webbläsaren.
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Skolinformatörsutbildning 6-7 februari 2019

Vi har ett stort behov av informatörer som informerar på våra skolor runt om i
länet. Rollen som skolinformatör innebär att informera och prata med skolelever
på gymnasiet, SFI, folkhögskolor och Komvux om facket och arbetsmarknaden.

Det är vårt gemensamma ansvar att rekrytera nya informatörer och LO-distriktet
bjuder härmed in förbundsavdelningar och regioner att anmäla deltagare till
årets första Skolinformatörsutbildning som genomförs den 6-7 februari 2019 i
Stockholm.

Anmäl era deltagare på följande länk senast den 20 januari 2019. 
 Här kan du läsa mer om både utbildningen och uppdraget. 

Vid frågor kontaktas:
  

Sophia Andersson
 sophia.andersson@lo.se 

 072-550 55 11 eller 
  

Emelie Jansson
 emelie.jansson@lo.se

 072-210 48 06

Facket försäkrar - Distriktskonferens den 11 februari
2019 

  
Den 11 februari 2019 är bjuder vi in till distriktskonferens i LO-borgen. Temat är
”Född och död” och vi kommer att fortsätta följa det fiktiva paret “Sara och
Kevin” som vi lärt känna sedan tidigare. Paret får den här gången barn och vi
kommer då att titta på försäkringar som kopplas till det genom
försäkringspyramidens alla delar. I berättelsen dör också en av parets förälder
och vi går då igenom försäkringspyramiden för att se vad familjer kan göra för
att trygga framtiden när sådant inträffar.

Föreläsarna som kommer att guida oss genom dagen är Markus Vikström,
Folksam, Mia Liblik och Ann Tapper, Folksam LO pension, Renée Andersson,
Magnus Furbring och Patrick Roselin, LO och Ewa-Maria van der Kwast, Familjens
Jurist

Utöver det kommer representanter från AFA försäkringar och instruktörer från
Judoförbundet att prata om arbetsskadeförsäkring och hur man faller säkert.

Anmälan till konferensen sker på följande länk senast den 27 januari 2019. 
  

För mer information:
  

Despina Mavrokostidou
 despina.mavrokostidou@lo.se

 072-450 06 36

Rapport från Facket försäkrar

arbetsplatsen” den 19 februari 2019 kl
09.00-12.00, fika från kl 08:30. LOs
plenisal, Barnhusgatan 18. Föreläsare är
Robin Öberg, expert på skadligt bruk i
arbetslivet, ALNA.

Alkohol, läkemedel, spel och droger,
hur kan du agera och arbeta
förebyggande istället för att reagera
först när någon kommer påverkad till
jobbet? Vi kommer att få insikt till att
gå ifrån att tänka missbruk och
beroende till att istället tänka ohälsa
och skadligt bruk.

Anmälan sker senast den 8 februari
2019 på följande länk, klicka här. 

  
Sophia Andersson

 sophia.andersson@lo.se 
 072-550 55 11

Utbildning inom ekonomisk
brottslighet

Den 28 november genomfördes en
utbildning om ekonomisk brottslighet
på ABF i Stockholm. Skatteverkets
nationella samordnare mot ekonomisk
brottslighet, Pia Bergman och Stefan
Lundberg från Ekobrottsmyndigheten
redogjorde för hur olika branscher,
myndigheter och fackföreningar inom
Stora branschgruppen tillsammans tagit
fram en vägledning om ”Riskfaktorer –
en vägledning för schysst konkurrens”.

Målet med arbetet är att ändra på det
fusk och brottslighet som finns idag.
Både företag och anställda ska känna
att de verkar på säkra arbetsplatser,
där alla agerar enligt gällande lagar och
regler. Stefan belyste också hur den
organiserade brottsligheten fungerar.
På eftermiddagen gästades vi av Fair
Play bygg, Peter Leander, som är
grävande journalist. Peter visade på
vilka metoder och verktyg som är
användbara för att kunna se om ett
företag inte följer de spelregler som är
uppsatta i Sverige. Utbildningen
uppskattades mycket och vi var ett 20-
tal deltagare.

  
För mer information om
Ekobrottskommitténs arbete, kontakta:

  
Carina Paulsson

 carina.paulsson@lo.se
 070-348 47 44

  

https://simplesignup.se/event/143524
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Försäkringssamtal på Ff-torget under 2018 
 Våra försäkringsinformatörer har gjort ett strålande jobb med registrering av

försäkringssamtal under 2018. Totalt 28.861 samtal har registrerats fram t.o. m.
den 9 december, vilket är 13.717 samtal mer än hela föregående år. Enligt de
samtal som är registrerade uppgår värdet av försäkringsärenden som har hittats
till ca 39 miljoner kronor till kollektivanställda arbetare.

  

Aktuellt från LO-facken

LO-facken i Stockholm läns kommuner samlades under mitten pav november för
en gemensam verksamhetsplanering. Verksamhetsplaneringen arrangerades med
medverkan av Johan Danielsson LOs kandidat till europaparlamentsvalet samt
Gunilla Björnberg, som arbetar med högre organisationsgrad på LO-distriktet.
Under nästa år kommer ett stort fokus att ligga på valet till Europaparlamentet i
maj samt utåtriktade aktiviteter ute i kommunerna och olika seminarier. 

  
Många fick under planeringsdagarna möjlighet att skapa nätverk samt dela med
sig och ta del av andra LO-facks idéer. Under 2019 kommer vi även att bedriva
Facket försäkrar-kampanjer lokalt.

  
Vill du veta mer om LO-fackens verksamhet eller är intresserad av att engagera
dig fackligt i din kommun, kontakta:

  
Linda Pettersson

 linda.pettersson@lo.se
 072-450 06 61

  

Ett härligt gäng LO-fackliga företrädare från våra kommuner i Stockholms län.

LO-facken i Österåker
 LO-facken i Österåker avslutade året med att delta i “Berganatta”, som är ett

återkommande event i Åkersberga. Fackliga företrädare fanns på plats för att
sprida information om facket och medlemskapet. Kommuninvånarna fick förutom
information Facket försäkrar-material och informationsfoldrar om facket och
tvärfackliga utbildningar.

 Peter Leander, Fair Play

Årets skyddsombud 2018 –
Jimmy Karlsson, Byggnads

LO-distriktet i Stockholms län delade på
representantskapets höstmöte den 29
november ut årets skyddsombudspris.
Genom denna utmärkelse vill vi
uppmärksamma insatser för en bättre
arbetsmiljö som skyddsombud ute på
våra arbetsplatser dagligen verkar för.

Årets pristagare är Jimmy Karlsson,
byggnadsarbetare på In3prenör och idag
huvudskyddsombud för åtta olika
arbetsplatser. Jimmy har under sina år
som skyddsombud varit med och byggt
upp arbetsmiljöarbetet i företaget från
grunden. Bl a genom att skapa rutiner i
företaget gällande uppstart av
byggarbetsplatser, etablering och
brandsäkerhetsföreskrifter. Här kan ni
läsa hela motiveringen.

  
För mer information om LO-distriktets
arbetsmiljöarbete, kontakta:

  
Sophia Andersson

 sophia.andersson@lo.se 
 072-550 55 11

Årets skyddsombud: Jimmy Karlsson, Byggnads

mailto:linda.pettersson@lo.se
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Rapport från frukostseminarium - Det svårasamtalet
med Alexander Tilly

Den 15 november föreläste leg. psykolog Alexander Tilly på ett välbesökt
frukostseminarium för regionala skyddsombud och huvudskyddsombud som LO-
distriktets Arbetsmiljökommitté anordnat.

Alexander Tilly, som är specialiserad på utbildningar om konflikter, hot och våld,
delade med sig av hur vi kan hantera hotfulla situationer på ett säkert och
konstruktivt sätt. Förmiddagen delades även in i gruppsamtal så att deltagarna
själva skulle kunna diskutera och vara aktiva i föreläsningen.

Avslutningsvis delade Alexander med sig av olika verktyg på hur vi på bäst
bemöter olika typer av aggressivitet och hur vi kan förbereda oss på det svåra
samtalet med en kollega eller chef. En mycket uppskattad förmiddag av alla
deltagarna.

  
För mer information:

  
Sophia Andersson

 sophia.andersson@lo.se 
 072-550 55 11

  

Alexander Tilly, berättade om hur vi bemöter konflikter, hot och våld.

Rapport från studiekonferens 27 november  

För studieorganisatörer i klubbar, sektioner och avdelningar samt handledare för
facklig utbildning anordnade LO-distriktet en studiekonferens tillsammans med
ABF. Syftet är att gemensamt utveckla den fackliga studieorganisationen i
regionen och stärka organisationen inför valet.

Årets konferens inleddes med ett samtal kring boken “Systerskap” tillsammans
med författaren Veronica Palm. Ett intressant samtal där publiken fick en inblick
i maktens finrum, hur det är att vara kvinna i politiken och hur systerskap kan
göra skillnad. Konferensen är ett viktigt forum att samlas och diskutera hur vi
kan utveckla den tvärfackliga studieverksamheten men också hur vi kan rusta
medlemmar och förtroendevalda att förstå samhällsutvecklingen och ta debatten
utifrån våra värderingar. Medverkande på konferensen gjorde även Conny Lantz
LO-centralt.

  
För mer information om studier, kontakta:

  
Sophia Andersson

 sophia.andersson@lo.se 
 072-550 55 11

  

Rapport från utbildning
inom inhyrd bemanning

Att många unga far illa inom
bemanningsbranschen blir allt
tydligare. Redan i ung ålder är man
redan utsliten eller har varit med om
både tillbud och arbetsplatsolyckor.
Arbetsmiljöverket har genomfört en
stor kartläggning av både kundföretag
och bemanningsföretagen och inkommit
med förslag på ändringar.

Utbildningen genomfördes den 15
november tillsammans med ett 30-tal
engagerade deltagare. Under
förmiddagen fick de besök av Heli
Aarnipuro, nationell samordnare som
gick igenom den rapport och den
screening som Arbetsmiljöverket
genomfört. På eftermiddagen fick sig
deltagarna en duvning i hur
medbestämmandelagen fungerar och
hur vi inom facket bör tillämpa den.
Fredrik Ståhlberg, Handels avd 20 stod
för den kunskapsdelen. Utbildningen
avslutades med att vi gästades av
Ingemar Göransson, tidigare utredare
på LO. Ingemar är sedan länge
engagerad i det gemensamma
kollektivavtalet för inhyrd bemanning
som förbunden inom LO äger
gemensamt. 

  
För mer information om
bemanningsfrågor, kontakta: 

  
Carina Paulsson

 carina.paulsson@lo.se
 070-348 47 44

  

Ingemar Göransson, tidigare utredare LO

Färre tar chansen till extra
föräldrapengar i
Stockholms län

  
För fjärde året i rad ökar pappors uttag
av föräldrapenningtillägget på
riksnivå. Men i Stockholms län tar

mailto:sophia.andersson@lo.se
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Veronica Palm samtalade kring sin bok "Systerskap".

Verksamhetsplan och budget för 2019 

På LO-distriktets representantskap den 29 november antogs styrelsens förslag till
verksamhetsplan och budget för 2019 års verksamhetsår. Verksamhetsplanen
fortsätter med den inriktning som representantskapet beslutade om på
höstmötet 2017. Med fokus på ökat medlemsantal och höjd organisationsgrad, en
stark basorganisation, påverkan på politiska beslut och schyssta villkor med
starka kollektivavtal. Det är en stark verksamhetsplan och trygg budget som vi
tillsammans med länets fackföreningar kommer att verkställa. Dryga 1.400
deltagare i utbildningar, skolinformationer, konferenser, sommarkampanj,
politikernätverk och mycket mycket mer. 

  
Väl mött verksamhetsåret 2019!

endast 8,3 procent av papporna ut hela
den ersättning som de har rätt till.
Detta kan jämföras med mammorna där
motsvarande siffra är 78,5 procent. LOs
årliga utvärdering av
föräldrapenningtillägget visar på en
svag minskning av uttaget hos både
mammor och pappor i Stockholms län.

Det är positivt att vi för tredje året i
rad ser en ökning av männens uttag på
riksnivå, men i Stockholm minskar vi .
”Det är olyckligt att så många missar
chansen till de extra föräldrapengarna
som ryms inom kollektivavtalet och
enkelt finns att hämta”, säger Marie
Jokio, ordförande LO-distriktet i
Stockholms län.

Här kan du läsa mer och ladda hem hela
rapporten. 
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