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Aktivitetsplan avdelning 

Medlemmar 
Avdelningens mål är att ha 4 050 medlemmar 2020-12-31. 

Avdelningsstyrelsens medlemsanvarige arbetar löpande 35 dagar under verksamhetsåret med 

medlemsrekrytering. 

Medlemsansvarig gör arbetsplatsbesök på strategiska och prioriterade arbetsplatser under 

verksamhetsåret. Medlemsmöten och arbetsplatsträffar genomförs även på dessa arbetsplatser. 

Medlemsansvarige gör även besök på arbetsplatser där kollektivavtal tecknats, både riks- och 

hängavtal, för att erbjuda anställda information om och medlemskap i Hotell- och 

restaurangfacket. 

Medlemsträffar genomförs på avdelningen 1 gång per månad med aktuella frågor. 

Hotell- och värvarvecka genomförs under året med 4 deltagare på varje vecka för riktad 

medlemsvärvning på hotell och prioriterade arbetsplatser. 

SMS skickas till medlemmar som arbetar på arbetsplatser som besöks under hotell- och 

värvarveckorna. 

Kick-off för medlemmar med över 15 års medlemskap genomförs under oktober månad enligt 

POV:s riktlinjer. 

1 förtroendevald deltar i LO-ung-forum. 

Avdelningen deltar i LO Västs aktivitet Facket på sommarjobben med 2 personer och 5 dagar 

vardera. 

10 skolinformationer genomförs under verksamhetsåret till skolor/elever i branschutbildning. 

Medlemsbrev skickas till alla avdelningens medlemmars mejladresser en gång per månad med 

aktuell information och aktiviteter. 

Stöttande ombudsman är Linda Eriksson till avdelningsstyrelsens medlemsansvarige. 

Stöttande ombudsman deltar i planering av medlemsansvariges arbete. 

Ombudsmännen deltar i vissa av avdelningens aktiviteter rörande medlemsrekrytering under 

verksamhetsåret. 

Organisering 
Under verksamhetsåret ska 5 platsklubbar bildas eller omstartas och 15 nya förtroendevalda 

rekryteras under verksamhetsåret som även erhåller utbildning för sitt förtroendeuppdrag. 

Organiseringsansvarig arbetar löpande 1 dag per vecka med organisering. 

2 förtroendemannadagar genomförs under verksamhetsåret. 



1 maj-demonstration genomförs. 

2 personer deltar i West Pride tillsammans med LO-distriktet Väst. 

Stöttande ombudsman är Marie Birgersson till avdelningsstyrelsens organiseringsansvarige. 

Ombudsmännen deltar i vissa av avdelningens aktiviteter rörande organisering under 

verksamhetsåret. 

Varje ombudsman har som mål att bilda 1 klubb under verksamhetsåret tillsammans med 

avdelningsstyrelsen. 

Bildning 
Studieansvarig i avdelningsstyrelsen arbetar löpande 1 dag varannan vecka med studier. 

25 medlemmar genomgår medlemsutbildning. Dessa medlemmar rekryteras till utbildningen 

genom medlems- och organiseringsarbetet. 

Syftet är att merparten av de utbildade tar ett fackligt uppdrag.  

25 medlemmar som har mer än 15 års medlemskap i förbundet genomgår medlemsutbildning.  

Syftet är att dessa ska kunna rekrytera nya medlemmar på sin arbetsplats men även ta ett fackligt 

uppdrag. 

50 medlemmar som genomgått medlemsutbildning genomgår kollektivavtalsutbildning i 

avdelningens regi. 4 utbildningstillfällen under året.  

10 skyddsombud genomgår BAM-utbildning. 

5 förtroendevalda genomgår utbildningen LAF. 

5 förtroendevalda genomgår utbildningen Insikter. 

1–2 förtroendevalda påbörjar utbildningen GAF. 

1 förtroendevald genomgår Studieorganisatörsutbildning. 

1 förtroendevald genomgår Handledarutbildning. 

15 förtroendevalda genomgår utbildningen Vald på jobbet. 

3 platsklubbar med 5 förtroendevalda per klubb genomgår Klubbstyrelseutbildning. 

Stöttande ombudsman är Mikael Berge till avdelningsstyrelsens studieansvarige. 

Ombudsmännen deltar i vissa av avdelningens aktiviteter rörande bildning under 

verksamhetsåret. 

Kollektivavtal 
Tecknande av kollektivavtal görs uteslutande av avdelningens ombudsmän. 
Målet är att varje ombudsman ska teckna 12 hängavtal under verksamhetsåret, totalt 60 stycken. 
Prioritering görs på arbetsplatser utan kollektivavtal med mer än 4 medlemmar. 



Försäkringar 
De kollektivavtalade försäkrings-och pensionsförmånerna är en viktig stor del av kollektivavtalet 

och individens trygghet. 

Försäkringsinformationsdag genomförs under året. 

Mål är att samtliga försäkringsinformatörer genomför minst 5 försäkringssamtal under 

verksamhetsåret. 

Christer Eriksson är försäkringsansvarig i avdelningsstyrelsen. 

Arbetsmiljö 
Vi ska arbeta för en bättre arbetsmiljö för våra medlemmar och presumtiva medlemmar. För att 

uppnå en bättre arbetsmiljö för de anställda i branschen, behöver antalet besök av de regionala 

skyddsombuden öka. De regionala skyddsombuden kan och ska initiera det lokala skyddsarbetet 

på arbetsplatser där skyddsombud saknas men är även viktiga för rekrytering av lokala 

skyddsombud. 

Förutom ställa krav på förebyggande arbete, systematiskt arbetsmiljöarbete samt i förekommande 

fall förbättringar i arbetsmiljön behöver vi öka kraven på arbetsgivaren om att ansluta sig och de 

anställda till en företagshälsovård.  Återbesök och uppföljning är självklara delar i detta arbete. 

Avdelningen har 5 ombudsmän och 5 förtroendevalda som är utsedda som regionala 

skyddsombud. 

Förtroendevalda RSO genomför 12 skyddsronder per RSO under verksamhetsåret. 

Ombudsmän som är RSO genomför 30 skyddsronder per ombudsman under verksamhetsåret. 

Stöttande ombudsman är Agneta Karlsson till avdelningsstyrelsens arbetsmiljöansvarige. 

Facklig politisk samverkan 
Den facklig-politiska samverkan ska verka för våra medlemmars intressen i alla led, det kan ske 

såväl enskilt som tvärfackligt. Under verksamhetsperioden behöver vi samverka med de politiska 

partierna med syfte att skapa bättre arbetsvillkor och tar hänsyn till våra medlemmars behov. 

All vår verksamheten ska genomsyras av facklig feminism och jämlikhet. Det innebär att 

medlemmar ska beredas möjlighet att verka i vår organisation på lika villkor oavsett kön, 

könsöverskridande identitet, etnicitet, religion/trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell 

läggning eller ålder. 

Avdelningsstyrelsen samarbetar med HRF-Sossen i många frågor avseende facklig politisk 

samverkan. 

Stöttande ombudsman är Linda Eriksson till avdelningsstyrelsen i facklig politisk samverkan. 


