
 

Facket Gotland   
 

Verksamhetsplan 2014 
 

Övergripande verksamhetsansvar 
 
Ansvarig: LO-distriktets styrelse  

 
Ordförande Linus Gränsmark 
 

Styrelsen utövar den omedelbara ledningen av LO-distriktet och projekt 

Facket Gotland. 

 

Styrelsens ledamöter och suppleanter skall så långt det är möjligt bestå av 

representanter från samtliga förbund. 

 

Styrelsen bör ha minst 6 möten per år som förläggs till dagtid. 

 

Gruppledare som inte ingår i styrelsen adjungeras till styrelsen. 

 

Styrelsens ledamöter och gruppledare skall avrapportera kontinuerligt till 

styrelsen, muntligt eller skriftligt samt till respektive förbund. 

 

Styrelsen utarbetar en verksamhetsplan och budget för LO-distriktet och 

Facket Gotland årligen. 

 

Målsättning med Facket Gotland 
 

 Förbättra den medlemsnära servicen för alla medlemmar. 

 Öka den fackliga närvaron och stärka förbundens identitet. 

 Nyttja samtliga fackliga resurser på ett mer effektivt sätt. 

 Öka medlemsantalet och organisationsgraden. 

 Verka för fler kollektivavtal tecknas. 

 



Facket Gotland 

 

Medlemsnära service 

 
Gruppledare: Tommy Gardell               LO-distriktet 
 Christer Söderlund               Transport 

 
Centra 

Ett fackligt centra finns för medlemsnära service dagtid i Arbetarrörelsens 

Hus 

LO-distriktet har huvudansvaret för centrat och bemanningen. 

Övriga förbunds kontorister/administratörer är behjälpliga i centrat. 

Centrat skall vara öppet alla vardagar 08.30 – 16.30 med lunchstängning och 

semesterstängning. 

I anslutning till centrat finns telefon, dator och skrivare som besökare kan 

använda. 

Centrat hjälper till med blanketter och enklare information från alla förbund  

Centrat hjälper till med kontakter till myndigheter och till andra aktörer (t ex 

Folksam, AFA, FORA m fl). 

Centrat skall rapportera besök och ärenden till förbunden. 

Centrat samordnar materialbeställningar. 

Centrat skapar ett kontaktnät med avdelningsexpeditioner på fastlandet. 

Centrat skall tillhandahålla uppdaterade telefon- och maillistor till 

förbunden. 

 

 

Lokaler 

Alla fackliga organisationer finns i Arbetarrörelsens Hus. 

Förbund som inte äger lokaler hyr in sig och får tillgång till all service i 

Arbetarrörelsens Hus. 

Lokalerna i Arbetarrörelsens Hus anpassas utifrån samtliga förbunds 

önskemål där även finns möjlighet att dela lokaler. 

Alla förbund samverkar i det medlemsnära centrat. 

Konferens- och utbildningslokaler upplåtes till alla som ingår i Facket 

Gotland. 

Gemensamma lösningar möjliggörs för utrustning i konferensrum, 

videoteknik, datasystem mm 

Ett förtroenderum och materialrum för alla förbund finns på plan 2  

Samverkan sker med övriga ägare via BRF Stenhuggaren. 
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Facklig utbildning 
 
Gruppledare: Mikael Nilsson  IF Metall 
 

Facket Gotland ansvarar tillsammans med förbunden för planering och rekrytering 

till fackliga studier. Den gemensamma studiekommittén skall vara sammansatt av 

ledamöter från de flesta förbunden. 

ABF ingår i kommittén och sköter det praktiska och skall även delta i planeringen. 

All studieplanering sker i Studiekommittén. 

Kommittén ansvarar för att utse handledare och genomföra handledarträffar. 

 

Alla utbildningar skall presenteras på www.fackligutbildning.se. 

 

Förbunden rekryterar i första hand till utbildningar genomförda på Gotland. 

 

Mål 2014 
Följande utbildningar planeras att genomföras 

 Facklig introduktion vänder sig till nya medlemmar och icke medlemmar. 

 Medlemsutbildning vänder sig till medlemmar över 30 år. 

 Om Facket och Om Samhället vänder sig till ungdomar under 30 år.  

 Vald på jobbet är en grundläggande utbildning för förtroendevalda 

Utbildningen ligger som grund för att få gå Insikter. 

 Bättre arbetsmiljö (BAM) genomförs i sin helhet av ABF Pensum, men 

studiekommittén sköter rekryteringen vad gäller deltagare från LO-

förbunden.  

 Handledarutbildning och utveckling 

 Arbetsrätt 

 Det svåra samtalet 

 DUVA – Det utvecklande arbetet 

 

Övriga utbildningar genomförs vid behov 

 

 Uppsökeriutbildning 

 Medlemsvärvarutbildning 

 Skolinformatörsutbildning 

 Förhandlarutbildning 

 Skyddsombudsutbildning 

 Utbildning av klubb- och sektionsstyrelser 

 

 

 

 

http://www.fackligutbildning.se/
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Uppsökande verksamhet 
 
Gruppledare: Conny Kristensen Gahnström     LO-distriktet 
  
Facket Gotland ansvarar för att tvärfackligt uppsökeri, arbetsplatsbesök och 

utåtriktade aktiviteter genomförs tillsammans med förbunden. 
 

 

Facket Gotland kommer att arbeta med följande inriktning: 

 

Mål 2014 

 Genomföra minst fyra tvärfackliga uppsökeriveckor under året 

 Genomföra tvärfackliga torgmöten 

 Värva medlemmar till förbunden 
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Miljö och Försäkringar  
  
Gruppledare: Thomas Gahnström   Transport 
 

Arbetsmiljö och Försäkringar är viktiga trygghetsfrågor för våra 

medlemmar. 

För att motverka den negativa utvecklingen måste ett samlat grepp tas mot 

bristerna i arbetsmiljön, vilka är och kommer att bli en stor del av orsakerna 

till de höga ohälsotalen. Det gäller såväl den fysiska som den allt viktigare 

psykosociala arbetsmiljön. 

 

Regionalt/lokalt ser vi att de som jobbar med arbetsmiljöfrågor och 

försäkringsfrågor ofta är samma personer.  

 

Inom området arbetsmiljö finns en arbetsmiljökommitté. 

 

Arbetsmiljökommittén ansvarar för gemensam verksamhet med följande 

målgrupper: 

 Regionala skyddsombud (RSO) 

 Huvudskyddsombud (HSO) 

Skyddsombud 

 Arbetsmiljöverkets inspektörer 

 

Mål 2014 

 

Genomföra utbildning och information till skyddsombud 

Samordna uppsökeri och vid behov gemensamma skyddsronder 

Samordna frågor gällande avtalsförsäkringar 

Samordna handläggning av försäkringsärenden. 
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Facket Försäkrar 
 
Gruppledare: Conny Kristensen Gahnström     LO-distriktet 
 

LO tog 1998 över ansvaret för Facket Försäkrarverksamheten (FF) från 

Folksam eftersom det av många inte sågs som ett fackligt uppdrag när 

Folksam hade huvudansvaret.  

LO-distriktets ansvar är att ge alla Försäkringsinformatörer en 

grundutbildning i sitt uppdrag samt en vidareutbildning varje år.  

 

Inom området försäkringar finns en LO-Folksam kommitté. 

 

LO-Folksam kommittén ansvarar för: 

 Medlemsförsäkringar 

 Sociala försäkringar 

 Utbildning av försäkringsinformatörer 

 Projekt Medlemskvart 

 

Mål 2014 

 

Genomföra en fyradagars grundutbildning för Försäkringsinformatörer 

Genomföra tre endagars vidareutbildning för Försäkringsinformatörer 

Genomföra projekt medlemskvart 
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Folksam LO Pension (FOLO) 
 
Gruppledare: Tommy Gardell              LO-distriktet 

 
Folksam-LO Pension (FOLO) skapades 1998 på initiativ av LO och 

förbunden som sedan valde Folksam att hantera förvaltning och 

administration. 

Syftet med FOLO var att inte banker, försäkringsbolag och andra 

pensionsförvaltare med höga avgifter skulle sko sig på våra medlemmars 

bekostnad. FOLO skulle ha låga avgifter och sätta prispress på andra 

pensionsförvaltare. Med låga avgifter blir det mer i pensionärernas 

plånböcker och mindre till förvaltningsbolagen. 

Självklart skall FOLO förvalta våra pensionspengar för att få högsta möjliga 

avkastning, men inte till vilket pris som helst. Människor får inte utnyttjas, 

miljön får inte förstöras och jobben i Sverige skall vara trygga. Utifrån 

noggranna etiska riktlinjer granskar, värderar och omprövar vi från facket 

FOLOs placeringar hela tiden. 

 

LO-Folksamkommittén ansvarar för FOLO-verksamheten 

 Förbunden utser FOLO ambassadörer  

 Kommittén ansvarar pensionsfrågor 

 Kommittén samverkar med Folksam på arbetsplatsen 

(FPA) 

 

Mål 2014 

 

Genomföra utbildningar och informationsinsatser gällande våra pensioner 

Få fler av våra medlemmar att välja FOLO som pensionsförvaltare 
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Samhällskommittén/Facklig/Politisk verksamhet 

Gruppledare: Linus Gränsmark   IF Metall 
                     Lisa Kalström   Handels 
  
 

"För ett rött Europa och ett regeringsskifte 2014" 
Två val men en valrörelse. 

 

2014 är det val till Europaparlamentet, Sveriges riksdag, kommuner och 

regioner.  

Målet är att få en Socialdemokratisk majoritet i riksdags- och 

kommun/regionvalet samt i EU-valet 2014. 
Efter snart åtta år av borgerligt styre kan vi konstatera att klyftorna i samhället har 

ökat dramatiskt. 

Samhällskommittén har satt upp följande budskap och mål 2014 

Budskap i valrörelsen 2014 

 

 Full sysselsättning, viktigaste frågan 

 Hög inkomst, högre skatt 

 Bättre villkor för visstidsanställda 

 Högre tak i A-kassan 

 Begränsa vinster i välfärden 

 Höjt tak i sjukförsäkringen 

 Lagstifta om rätten till heltidsanställning 

 Svenska regler på svensk arbetsmarknad, även för utländsk 

arbetskraft 

 

Mål 2014 

 Att ta tillbaka majoriteten i riksdagen och behålla majoriten i regionen 

 Att stödja Socialdemokraterna i dess mål att vinna valet 2014 

 Att nominera många fackliga kamrater till politiska uppdrag. 

 Att avsevärt öka det fackliga inflytandet inom partiet, i 

regionfullmäktige och i nämnder och styrelser. 

 Att mobilisera fler att gå och rösta och därigenom få ett högt 

valdeltagande. 

 Att ge förtroendevalda möjligheter till facklig/politisk utbildning 
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Näringspolitik 
 
Gruppledare: Tommy Gardell               LO-distriktet 
 

Ökad sysselsättning och tillväxt är viktiga förutsättningar för Gotlands 

framtid och utveckling. Det närings- och regionalpolitiska arbetet skall ha 

samma utgångspunkt som allt annat fackligt arbete – att hävda våra 

medlemmars intressen när det gäller jobb, löner, anställningsvillkor, 

utbildning, arbetslöshet och social trygghet.  

 

Forum där vi deltar 

Regionens Näringslivsråd 

Leader Gotland 

Trafikrådet 

Länsstyrelsen 

Regionala partnerskapet för strukturfonderna 

 

Mål 2014 

Facket Gotland skall verka aktivt i alla de forum där tillväxtfrågor diskuteras 

och behandlas. 

Utse talespersoner i närings- och regionalpolitiska frågor 

Genomföra en seminariedag om näringspolitik  
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Arbetsmarknad  

 

Gruppledare: Karin Palmqvist           Kommunal 
                     Conny Kristensen Gahnström LO-distriktet 
 

 

En av våra viktiga fackliga uppgifter är att påverka arbetsmarknadspolitiken 

så att människor skall kunna möta kraven på en föränderlig arbetsmarknad. 

De nya reglerna inom arbetsmarknads- och utbildningspolitiken gör det allt 

svårare för LOs medlemmar att få möjligheter till vidare studier eller 

fortbildning, eftersom tillgången på arbetsmarknadspolitiska utbildningar 

har minimerats. När det gäller vuxenutbildning så har förutsättningar för att 

studera också minskat därför att det tidigare rekryteringsbidraget upphört.  

Mål 2014 

 Göra en förstudie för att ta reda på hur vi bäst kan hjälpa våra 

arbetslösa medlemmar 

 Anordna seminarium med föreläsare med inriktning på arbetslösa, 

medlemmar samt icke medlemmar 

 Delta i forum som bedöms vara viktiga för våra medlemmar 

 Samverka med Arbetsförmedlingen samt regionala aktörer 

 Samverka med ABF i Omställningsförsäkringen 

 Genomföra arbetsmarknadskonferens 
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Ungdomsverksamhet 
 
Gruppledare: Håkan Kraby Transport 
 

Facket Gotland genomför under året utbildningar riktade till ungdomar. 

Facket på sommarjobbet under sommaren med information riktat till 

ungdomar som sommarjobbar, facket på sommarjobbet genomförs i juni och 

juli. Ansvarar även för övrig ungdomsverksamhet i distriktet. 

 

Mål 2014 

 

Genomföra LO ung utbildningarna ”Om facket” och ”Om samhället” 

Uppsökeri på arbetsplatser, stränder, torgmöten samt information till 

studenter. 

Genomföra Facket på sommarjobbet 

Sprida 020 numret, ”Fackets hjälptelefon”, vid alla aktiviteter riktade till 

ungdomar. 

Samarbeta med och rekrytera ungdomar till skolinformatörsverksamheten 

Anordna en gemensam träff för unga medlemmar. 

Facklig ungdomsverksamhet samordnas med SSU-distriktet. 
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Skolinformation  
 

Gruppledare: Carina Grönhagen     SEKO 

         Håkan Kraby  Transport 

 
Skolorganisatör är Carina Grönhagen 

Facket Gotland/LO-distriktet ansvarar för samordning av all skolinformation 

både på gymnasieskolans teoretiska linjer och på yrkeslinjerna. 

 

Mål 2014 

 All skolverksamhet och uppsökeri och övrig facklig 

ungdomsverksamhet sker i samverkan inom Facket Gotland  

 Inventera förbundens skolinformatörer  

 Erbjuda alla som deltagit i ”Om facket” och ”Om Samhället” att bli 

skolinformatör. 

 Utbilda skolinformatörer  

 Inbjuda rektorer och yrkesvägledare till informationsmöten om 

skolinformationsmaterial  

 Inbjuda programråd till information om vad facket kan erbjuda  

 Inbjuda elevråden till information om vad facket kan erbjuda 

 Delta på studie- och yrkesmässan, om den genomförs  

 All skolinformation samordnas vid Facket Gotlands gemensamma 

centra 

 Målsättning är att etablera kontakt med alla gymnasieskolor. 

 Att genomföra minst 50 stycken informationstillfällen antingen via 

klassrumspresentationer, aula presentationer eller bokbord. 
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Internationell 

solidaritetsverksamhet 
 
Gruppledare: Barbro Ullberg Gardell   Handels 
 

Facket Gotland skall verka för att öka kunskapen bland gotlänningar för 

frågor som rör humanitär rätt i länder som präglas av fattigdom, förtryck, 

korruption och inte minst ockupation.  För arbetarrörelsen är det viktigt att 

alla människor ska kunna få utvecklas och sträva efter ett jämställt liv där 

allas mänskliga rättigheter efterlevs.  Under 2012 byggdes ett nytt projekt, 

”Women for Life”, upp i nära samarbete inom hela arbetarrörelsen på 

Gotland, och det arbetet kommer att fortgå även under hela 2014. Samverkan 

skall även ske med Olof Palmes Internationella Center och Al-Mortaqa 

organization i Jerusalem. 

 

Mål 2014 

 Fortsätta samarbetet med Al Mortaqa Organization 

 Fortsätta att utveckla Al-Mortaqas center i Jerusalem 

 Genomföra seminarier/workshops/föreläsningar i Mänskliga 

rättigheter och Jämställdhet i projektet ”Women for Life” i 

Jerusalem 

 Ta fram en ny informationsfolder för projektet 

 Sprida information via foldrar och reserapporter 

 Delta på Palmecentrets utbildningar och Palmedagarna 

 Delta i övriga utåtriktade aktiviteter 

 Medverka i de internationella sammanhang som erbjuds 

 Delta tillsammans med ABF i arbetet med Fair Trade och Hållbar 

utveckling 

 Genomföra föreläsningar och seminarier vid olika 

sammankomster 

 Göra insamlingar av material till Lettland och Vitryssland 
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Hemsidor och sociala medier 
 
Gruppledare: Tommy Gardell               LO-distriktet 
 

Hemsida Facket Gotland  www.facketgotland.se 

Hemsida LO-distriktet Gotland www.gotland.lo.se 
Webbmaster Anette Medbom LO-distriktet 

 

Facebook Facket Gotland 
Webbmaster  Linus Gränsmark IF Metall 

 

 

 
 

 

http://www.facketgotland.se/
http://www.gotland.lo.se/

