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Verksamhetsåret 2019! 
 Välkommen till ett nytt år, nya verksamheter, nya

utmaningar! 
  

LO-distriktet i Stockholms läns verksamhetsplan för 2019 är välfylld. Under året
ska kurser och skolinformationer genomföras, försäkringsinformatörer utbildas,
politiker ska påverkas, ekobrott ska stävjas. Detta och mycket mer står på
agendan under verksamhetsåret. 

Vår verksamhetsplan som fastställdes på representantskapets höstmöte
innehåller i korthet följande verksamheter: LO-distriktets 100-årsjubileum den
10 april, inrättande av en facklig-politisk kommitté, erfarenhets- och
kunskapsutbyten mellan facken kring medlemsrekrytering och medlemsvård,
informationsspridning till nyanlända om arbetsmarknaden, uppmärksamma
kollektivavtalets dags den 17 mars, genomföra fackpubar med
Socialdemokraterna, facklig huvudtalare på första maj, närvara på
politikerveckan på Järvafältet, arrangera framtidsdagar för unga fackligt aktiva,
genomföra 5.000 samtal under Facket på sommarjobbet, genomföra 800
klassrumspresentationer om arbetsmarknaden, en regionalt nedbruten
jämställdhetsbarometer, arrangera seminarier om socialförsäkringssystemet,
släppa vår årliga upphandlingsindex, uppmärksamma Workers Memorial Day, 700
medlemmar ska ha genomgått Medlem i facket, vi ska ha 120 nya och 575
vidareutbildade försäkringsinformatörer….. och så en hel del annat. 

  
Det kommer garanterat bli ett kul och spännande år! Väl mött! 

  
Stefan Hansson

 stefan.hansson@lo.se
 070-586 27 02

 

Frukostseminarium den 19 februari 2019
 "Att hantera skadligt bruk på arbetsplatsen"

  
LO-distriktets arbetsmiljökommitté bjuder in till en förmiddag med temat att
hantera skadligt bruk på arbetsplatsen. Hur kan du agera och arbeta
förebyggande istället för att reagera först när någon kommer påverkad till
jobbet? Ett sätt är att gå från att tänka missbruk och beroende till att tänka
ohälsa och skadligt bruk. Under förmiddagen gästas vi av Robin Öberg från ALNA,
expert på skadligt bruk i arbetslivet. 

  
Seminariet genomförs den 19 februari 2019, i LO-borgen, plenisalen,
Barnhusgatan 18.

 
  

Skolinformations-
 verksamheten

 Utbildning för skolinformatörer den 6-
7 februari 2019 

  
Skolinformationsverksamheten har
rivstartat 2019 med hela 31 besökta
klasser under januari månad! En bra
start, men vi står inför stora
utmaningar under året. Den stora
utmaningen för verksamheten blir att
nå vårt nya måltal, som innebär att vi
ska besöka 805 gymnasieklasser i
Stockholms län. Utöver det ska vi också
möta efterfrågan från både SFI-,
folkhögskola- och komvuxelever. 

  
För att ha en chans att nå upp i dessa
volymer behöver vi samla våra krafter,
rannsaka våra led och utbilda fler
skolinformatörer. Första
utbildningstillfället 2019 blir den 6-7
februari. Det finns fortfarande platser
lediga så anmäl fler deltagare till
utbildningen. Redan den 21 februari har
vi en fortbildningsdag för alla aktiva
skolinformatörer. 

  
Anmälan till
skolinformatörsutbildningen sker här. 

Vid frågor kontakta:

Emelie Jansson
 emelie.jansson@lo.se

 072-210 48 06
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Du som är regionalt skyddsombud eller huvudskyddsombud är välkommen att
anmäla ditt deltagande här. Läs mer om innehållet här. 

  
För mer information, kontakta:

  
David Risberg

 david.risberg@lo.se
 070-265 01 21 

LO-distriktet i Stockholms län 100 år
  

I år är det 100 år sedan fackföreningsrörelsen i Stockholm tog beslutet att samla
alla stadens organiserade arbetare och bilda Stockholms Fackliga
Centralorganisation. Det som idag är LO-distriktet i Stockholms län. 

  
Syftet var att samla de olika fackens medlemmar för ett intimare samarbete, att
arbetare oberoende av facktillhörighet skulle närma sig varandra och att en
facklig centralorganisation skulle vara ett utomordentligt bra verktyg att kunna
förena dessa. På länken här kan du läsa mer om bildandet och jubileumsåret.

  
100-årsjubilieum 2019 – boka den 10 april! 

 I år är det 100 år sedan vi bildades och LO-distriktet i Stockholms län har för
avsikt att både fira, minnas och uppmärksamma detta. Det stora firandet
kommer att ske med en fest i anslutning till LO-distriktets årsmöte den 10 april.
Boka datumet i era kalendrar redan nu. Under våren kommer vi också att
anordna seminarier som kretsar kring LO-distriktets historia samt stadsvandringar
i arbetarrörelsens kvarter med anknytning till jubiléet. Mer information och
inbjudningar kommer att förmedlas via våra kanaler allt eftersom. Håll utkik! 

  

Det lokala engagemanget i LO-facken är viktigare än
någonsin!  

  
LO-distriktet i Stockholms län har till uppgift att arbeta för att det finns ett
starkt tvärfackligt engagemang i LO-facken i kommunerna. Ett engagemang som
är viktigare än någonsin nu när det blåser kalla vindar om fri hyressättning vid
nybyggnation, ökade inkomstklyftor samtidigt som forskare vittnar om hur
ojämlikhet ökar risken för psykisk ohälsa. Vi behöver mobilisera och värna om
vårt fackliga löfte och om vår fackliga organisering. Vi behöver ta ett krafttag
och bedriva opinion kring viktiga lokalpolitiska frågor, vi behöver rekrytera fler
lokala medlemmar till att långsiktigt utvecklas och kanske ta politiska uppdrag.
Vi behöver bli fler som tar fighten. Vi behöver bli fler så att vi har möjlighet att
påverka. 

  
Idag har vi tolv LO-fack runt om i Stockholms läns kommuner som är i full gång
med sin planering. Många aktiviteter är spikade under våren och många är
inriktade på Europaparlamentsvalet. Men vi behöver bli fler. Vill du själv eller
vet du någon som vill vara med och påverka där du bor och kanske arbetar? Är du
intresserad av att vara med, utvecklas och lära dig mer? 

  
Den 20 februari 2019 ska hemställan om nomineringar via din avdelning senast
vara inlämnad. 

  
Vill du veta mer eller hur du ska gå tillväga, hör av dig till:

  
Linda Pettersson

 

 

Nytt projekt inom Facket
försäkrar 

 Uppsökeri på små arbetsplatser
  

Under första halvåret 2019 pågår ett
informationsprojekt som går ut på att
söka upp små arbetsplatser utan facklig
organisation. 

  
Vi har många arbetsplatser där de
anställda inte känner till vilka
avtalsförsäkringar man omfattas av. Det
finns också anställda som missat att
ansöka om ersättningar de har rätt till.
Genom detta projekt vill vi sprida
information om avtalsförsäkringar och
vikten av att ha en anställning hos en
arbetsgivare med kollektivavtal. 

  
I projektet arbetar Björn Nilcrants,
Transport avdelning 5 och Aristide
Bamane, Kommunal Stockholms län.
Björn är huvudskyddsombud på sin
arbetsplats där han kör högtryckskombi
spolbil och sedan 2018 är han även
försäkringsinformatör på SAF/LO
området. Aristide är barnskötare,
personalvetare, huvudskyddsombud och
försäkringsinformatör. 

  
För mer information om projektet
kontaktas:

  
Despina Mavrokostidou

 despina.mavrokostidou@lo.se
 072-450 06 36
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linda.pettersson@lo.se
 072-450 06 61

Förbundsgemensam handledarträff tillsammans med
Folksam och ABF

  
Den 23 och 24 januari samlades kurshandledare inom LO-distriktet i Stockholms
läns olika studieverksamheter tillsammans med Folksam och ABF på Långholmens
Folkhögskola till två fullspäckade dagar med föreläsare, workshops och
utvärderingar av 2018 års kursverksamhet. 

  
Gäster var Aron Schoug, doktorand i pedagogik vid Stockholms universitet som
forskar om ideella organisationers ledarskap och samarbetsprocesser. 

 Hans föredrag kallas ”Samtalet som metod” och fokuserar på förutsättningar för
ett lärande samtal. LO-förbundens gemensamma EU-parlamentsvalskandidat,
Johan Danielsson presenterade sig själv och berättade om valets prioriterade
frågor och de utmaningar vi står inför. Veronica Palm, författare och före detta
riksdagsledamot (s) höll en workshop i Genussystemet. Skådespelaren och
pedagogen Marlou Vislie delade med sig av hur vi kan experimentera med
retorik, röst, tal och kroppsspråk i vår roll som kursledare. 

  
För mer information om vår kursverksamhet kontakta:

  
David Risberg (medlemsutbildningarna) 

 david.risberg@lo.se
 070-265 01 21

  
Despina Mavrokostidou (Facket försäkrarutbildningarna)

 despina.mavrokostidou@lo.se 
 072-450 06 36

  
Emelie Jansson (Ungdomsutbildningarna)

 emelie.jansson@lo.se
 072-210 48 06

  
 

 Marlou Vislie visade hur vi kan exprimentera med retorik, röst, tal och kroppsspråk.

 Aristide Bamane, Kommunal Stockholms län
och Björn Nilcrants, Transport avdelning 5 

Val till Europaparlamentet
2019

  
Efterdyningarna från 2018 års valarbete
har börjat lägga sig och vi kan äntligen
blicka framåt med en ny regering på
plats. Vi var många som var aktivt
engagerade under valrörelsen med
samtal på jobbet, via sociala medier
och framförallt genom att ringa våra
medlemmar. Bara i Stockholmsregionen
utförde vi en fjärdedel av rikets samtal.
 
Nu mobiliserar vi inför det kommande
Europaparlamentsvalet söndagen den
26 maj. Förtidsröstningen börjar gälla
redan den 6 maj. Det är ett oerhört
viktigt val då det är nu vi väljer de
människor som ska representera oss i
EU. De ska säkerställa att alla som
arbetar i Sverige gör det under svenska
kollektivavtal och att EU:s inre
marknad inte leder till konkurrens med
löner och arbetsvillkor. Och de som ska
fortsätta driva på för en förbättrad
europeisk arbetsmiljölagstiftning som
säkerställer att människor inte dör på
grund av sitt arbete. 

  
Vi behöver bevaka och slåss för våra
rättigheter. Och det kan vi göra genom
att rösta. LO-förbundens gemensamma
kandidat till Europaparlamentet, Johan
Danielsson, har startat upp sin valturné
och man finner honom i flera
av fackföreningarnas aktiviteter
framöver. 

  
Under februari och fram till 30 april går
vi in i en folkbildningsperiod, då vi
kommer att ha regionala valupptakter,
samla förbundens valledare samt
mobilisera för digitala aktiviteter. 

  
För mer information kontakta: 

  
Linda Pettersson

 linda.pettersson@lo.se
 072-450 06 61
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 Johan Danielsson, LOs kandidat till
Europaparlamentsvalet
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