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Medlemsutbildningar

• Medlem i facket

Målgrupp: Alla medlemmar 
Innehåll: Alla medlemmar har rätt till facklig grundutbildning. Det handlar 
om att stärka den fackliga medvetenheten och att uppmuntra medlemmarna 
att använda sina demokratiska rättigheter i den fackliga organisationen, på 
arbetsplatsen och i samhället.

Facklig medlemsutbildning ger kunskap om den fackliga iden som byg-
ger på det fackliga löftet:

”Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin under några omständigheter ar-
beta på sämre villkor eller lägre lön än det vi nu lovat varandra. Vi lovar 
varandra detta i den djupaste insikten om att om vi alla håller detta löfte 
så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav.”

Fackföreningen är detta löfte. Dessutom får du ökad kunskap om det vik-
tigaste medlet för löftet, kollektivavtalet.
Kurslängd: 24 timmar fördelat på 3 heldagar.

datum Ort 

5–7 feb Vimmerby

20, 27 feb, 6 mars Värnamo

5–7 mars Olofström

6, 13, 20 mars Jönköping

6, 13, 20 mars nässjö

12–14 mars Oskarshamn

26–28 mars Kalmar

3–5 april Karlskrona

4, 11, 18 april Växjö

9–11 april Oskarshamn

17–19 april Ljungby

25 april, 2, 9 maj Lenhovda

7–9 maj Västervik

11–13 juni Oskarshamn

10–12 sept Oskarshamn

1–3 okt ronneby

2–4 okt Ljungby

2, 9, 16 okt Gislaved

2, 9, 16 okt Jönköping

2, 9, 16 okt Växjö

8–10 okt nybro

11, 18, 25 okt Älmhult

12, 19, 26 nov Jönköping

12, 19, 26 nov nässjö

22–24 okt Oskarshamn

5, 12, 19 nov Karlshamn

12–14 nov Kalmar

19–21 nov Vimmerby

26–28 nov Oskarshamn

3–5 dec Oskarshamn

Sista anmälningsdag är 4 veckor  
innan kursstart och anmälan ska  
gå till din fackliga organisation.
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• Fackets roll i samhället

Målgrupp: Alla medlemmar
Innehåll: För att kunna delta i det demokratiska samhället, är det viktigt 
känna till hur beslut fattas. Kan jag påverka samhället? Fackets medlemmar 
behövs i politiken. Vad grundar sig de politiska partiernas förslag på? Vilka 
värderingar har de politiska partierna?
Kurslängd: 24 timmar fördelat på 3 heldagar.

• Alla kan göra något

Målgrupp: Den här utbildningen är till för dig som är aktiv i facket. Den 
handlar om några av vår tids viktigaste frågor och svåraste utmaningar: Hur 
bedriver vi ett arbete mot antidemokratiska krafter och främlingsfientlighet 
i en allt mer global tid, och hur förhåller vi oss till partier och organisationer 
som sprider sådana idéer?

Hur ska vi se på partier som för en nationalistisk politik, som går rakt 
emot våra intressen?

Innehåll:
1. Allas lika värde och lika rätt – fackets idé och uppdrag.
2. Utvecklingen i samhället och en arbetsmarknad i ständig förändring, 

beskriver den ökande otryggheten i arbetslivet.
3. Facket och högerpopulismen – därför tycker vi så olika” där vi resonerar 

kring den växande främlingsfientligheten i Sverige och Europa.
4. Fackliga verktyg mot främlingsfientlighet här resonerar vi om hur facket 

kan bemöta främlingsfientliga attityder, och organiserad högerpopulism.

Kurslängd: 8 timmar förlagd på en heldag.

datum Ort

19, 26 mars, 3 april Gislaved

7, 14, 21 maj Jönköping

29, 30, 31 aug Jönköping

datum Ort

20 mars Växjö

21 mars ronneby

15 maj Värnamo

Sista anmälningsdag är 4 veckor  
innan kursstart och anmälan ska  
gå till din fackliga organisation.
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Funktionsutbildningar

• Vald på jobbet

Målgrupp: Förtroendevald på arbetsplatsen.

Innehåll:
 – Ditt uppdrag som förtroendevald.
 – Den fackliga idén.
 – Dina rättigheter.
 – Den svenska modellen och kollektivavtalet.
 – Regelverk.

Kurslängd: 24 timmar fördelat på 3 heldagar.

• Mötesteknik

Målgrupp: Förtroendevalda som leder möte eller deltar på möte.
Innehåll: Det är viktigt att alla får komma till tals och möjligheter att säga 
sin mening. Därför har det utvecklats regler och traditioner för hur ett 
möte ska gå till.
Kurslängd: 24 timmar fördelat på 3 heldagar.

• Grundutbildning för studieorganisatörer Steg 1 
på klubbar och sektioner

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till studieorganisatörer och studiekom-
mittéledamöter.
Innehåll: Uppdraget som studieansvarig. Utbildningen är förlagd under ett år 
för att följa upp planering och uppsökande verksamhet samt att utvärdera.
Kurslängd: 24 timmar fördelat på 3 heldagar. I Oskarshamn bestäms den 
sista dagen av kursdeltagarna på kursen.

• Kassörsutbildning

Målgrupp: Förtroendevalda kassörer på klubbar och sektioner.
Innehåll: Kassörens roll i styrelsen samt grundläggande bokföring. Ange 
även andra önskemål på anmälningsblanketten.
Kurslängd: 8 timmar fördelat på en heldag.

datum Ort 

5, 12, 19 april Jönköping

datum Ort 

9, 16, 23 maj Jönköping 

4–5 juni Oskarshamn

datum Ort 

9 april Växjö

21 maj Kalmar

datum Ort

29–31 jan Vimmerby

5–7 mars Jönköping

19–21 mars Oskarshamn

3–5 april Kalmar

9, 16, 23 april Växjö

16–18 april Karlshamn

2–4 maj nybro

3–5 sept Vimmerby

10–12 sept Jönköping

24–26 sept Oskarshamn

15–17 okt Kalmar

15–17 okt Karlskrona

6–8 nov Ljungby

6, 13, 20 nov Växjö

10–12 dec nybro

Sista anmälningsdag är 4 veckor  
innan kursstart och anmälan ska  
gå till din fackliga organisation.
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• Ordförandeutbildning

Målgrupp: Förtroendevalda ordförande på klubbar och sektioner.
Innehåll: Ordförandes roll på mötet. Att leda ett möte inklusive mötesteknik.
Kurslängd: 16 timmar fördelat på 2 heldagar.

• Med livet som insats

I dagens arbetsliv och samhälle ställs höga krav. Tempot skruvas upp allt 
mer. Ibland blir det svårt att få fritiden och arbetet att gå ihop. På denna 
utbildning försöker vi hitta en bra balans i livet.

Innehåll:
 – Betydelsen av din arbetsmiljö och hälsa.
 – Hur du trivs och känner dig trygg på arbetsplatsen.
 – Hur ditt arbete påverkar ditt liv och din hälsa.
 – Hur din fritid kan hjälpa dig till ett friskare liv.

Kurslängd: 24 timmar fördelat på 3 heldagar.

• Valberedningsutbildning

Målgrupp: Förtroendevalda i valberedningar på klubb, sektion och avdel-
ningsnivå.
Innehåll: Utbildningen är ett verktyg att föreslå medlemmar till uppdrag 
som speglar de grupper som de sedan skall företräda. Vi går igenom vilka 
rättigheter som de/vi föreslår har för att kunna utföra sitt uppdrag. Vad 
behöver de/vi föreslår ha för egenskaper eller kunskaper? Hur jobbar en 
valberedning på bästa sätt för att kunna samla in namn och därefter föreslå 
dessa på ett sätt, så att medlemmarna känner sig delaktiga i detta.
Kurslängd: 16 timmar fördelat på 2 heldagar.

• Sekreterarutbildning

Målgrupp: Förtroendevalda sekreterare på avdelningar, klubbar och sektio-
ner och LO-fack.
Innehåll: Genomgång av protokollens formulering och hantering. Inbjud-
ningar, kallelser och andra kommunikationsmöjligheter i föreningen.
Kurslängd: 8 timmar fördelat på en heldag.

datum Ort

15, 22 mars Växjö

14–15 maj Kalmar

datum Ort

21, 28 mars, 4 april Jönköping 

10, 17, 24 okt Jönköping

datum Ort

18 april Jönköping

28 maj Kalmar

Sista anmälningsdag är 4 veckor  
innan kursstart och anmälan ska  
gå till din fackliga organisation.

datum Ort

8, 15 okt Jönköping
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Valrörelseutbildningar

• Röda Akademin

Nu laddar vi för att göra en bra politik och forma framtiden. Vi träffas för 
att bilda oss, diskutera, vässa argument och ha en trevlig samvaro.

Vi träffas lördagen den 6 januari kl. 09.45 för kaffe och en smörgås och 
helgen avslutas på söndagen med lunch 13.30. På lördag kvällen är det mid-
dag med kulturinslag.

Helgen kommer vara uppdelad i seminarier och föreläsningsform. 
Medverkande: Ann-Marie Lindgren, skribent, Anna Franzén, SSU-distrik-
tets ordförande, Carina Ödebrink, regionråd, Olle Ludvigsson, EU-parla-
mentariker, Cecilia Ljungqvist, ordförande Kommunal Sydväst, Thomas 
Strand, riksdagsledamot, och Michael Lundh, polis.
Kostnad och anmälan: För deltagare 250 kronor inklusive mat och logi (400 
kronor för enkelrum).
Anmälan: Begränsat deltagarantal – först till kvarn:
https://response.questback.com/socialdemokraterna/rodaakademin2018

• Verktygslådan

Målgrupp: Förtroendevalda.
Innehåll: Utbildningen innehåller bland annat hur fackföreningsrörelsen 
samverkar politiskt och varför. Vilka frågor vi driver och hur det hänger 
ihop med den fackliga verksamheten. Hur riksdagsbesluten kan påverka 
våra kollektivavtal. 

Utbildningen kommer genomföras som en After Work där vi beslutar 
med samtal om vilka verktyg vi har inom fackföreningsrörelsen för att öka 
det fackliga inflytandet i politiken och i samhället i stort.
Kurslängd: 1 timme + samtal.

Sista anmälningsdag är 10 dagar innan kursstart och anmälan ska in till LO-
distriktet. Kursen är avgiftsfri. LO bjuder på After Work exklusive dricka. 
Deltagarna står för sina egna uppkomna kostnader.

 • Valutbildningar

Målgrupp: Förtroendevalda.
Innehåll: Utbildningen är en del av den fackliga valrörelsen. Den ska skapa 
bra förutsättningar till ett bra lokalt och regionalt valarbete i den egna or-
ganisationen. Utbildningen består av ideologiska och politiska moment som 
praktiskt samtals- och argumentationsteknik.
Kurslängd: 16 timmar fördelat på 2 dagar.
Separat kursinbjudan kommer i början på 2018 med tider och platser.

datum Ort

7 februari Växjö

14 februari Jönköping

14 februari Ljungby

14 februari Vimmerby

21 februari Oskarshamn

28 februari Kalmar

7 mars Karlskrona

7 mars nybro

7 mars Värnamo

12 mars Karlshamn

14 mars nässjö

datum Ort

6–7 januari Ädelfors folkhögskola

Begränsat 
deltagarantal – först till kvarn!
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Arbetsmiljöutbildningar

• Bättre arbetsmiljöarbete, BAM

Målgrupp: Grundläggandet utbildning för skyddsombud.
Kurslängd: Bättre arbetsmiljö är en utbildning på 40 timmar och körs en dag 
i veckan. Är ni många på en arbetsplats som är i behov av en grundläggande 
arbetsmiljöutbildning så kan vi efter överenskommelse göra den för er. 
Kontakta då ABF.

• Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Målgrupp: Förtroendevalda skyddsombud som har genomgått Bättre 
arbetsmiljö BAM.
Kurslängd: Kursens längd är på 24 timmar fördelat på 3 heldagar.

Kontakta ABF om det finns intresse för fler utbildningar på andra orter.

datum Ort 

19, 26 feb, 5, 12, 19 mars Jönköping

5, 6, 12, 19, 26 mars Ljungby

6, 13, 20, 27 mars, 3 april Växjö

25 april, 2, 9, 16, 23 maj Värnamo

1, 2, 8, 15, 22 okt Ljungby

1, 8, 15, 22, 29 okt Värnamo

2, 9, 16, 23, 30 okt Jönköping

2, 9, 16, 23, 31 okt Växjö

datum Ort 

7, 14, 21 maj Jönköping

19, 26 nov, 3 dec Värnamo

Sista anmälningsdag är 4 veckor  
innan kursstart och anmälan ska  
gå till din fackliga organisation.
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LO UNG-utbildningar

Ekonomi
Kurserna är kostnadsfria och du får ersättning för förlorad arbetsförtjänst 
från ditt förbund, reseersättning samt kost under utbildningen från LO. 
Du som inte än är medlem får ersättning från LOs stipendiefond när du 
går OM FACKET.

• Grundutbildningar

OM FACKET
Den första av de tvärfackliga ungdomskurserna i LO ungs utbildningspaket. 
En kurs som ger dig en första inblick i den fackliga organisationen, dina 
rättigheter och skyldigheter, kollektivavtalet och hur du kan påverka både 
i organisationen och på din arbetsplats. Kursen är 16 h.

Kursinnehåll
1. Människovärde.
2. Unga arbetare och makten på arbetets marknad.
3. Klass och rättvisa.
4. Facklig aktion och påverkan.

Målgrupp: Medlemmar och blivande medlemmar under 30 år.
Förkunskaper: Inga.

OM SAMHÄLLET
En kurs som ger dig grundläggande förståelse kring hur skattesystemet fung-
erar och hur välfärdssamhället är uppbyggt. Du får lära dig mer om ideolo-
gier och varför LO samverkar med just Socialdemokraterna. Kursen är 16 h.

Kursinnehåll
1. Den fackliga ideologin.
2. Rätten till ett värdigt arbetsliv.
3. Ordning och rättvisa.
4. Opinionsbildning och facklig kamp.

Målgrupp: Medlemmar under 30 år.
Förkunskaper: Om du inte redan gått en facklig grundkurs bör du gå OM 
FACKET före OM SAMHÄLLET.

datum Ort Sista anm.

26–27 feb Växjö 22 jan

19–20 mar Karlskrona 19 feb

9–10 april Jönköping 5 mars

23–24 apr Kalmar 19 mar

17–18 sep Växjö 13 aug

1–2 okt Jönköping 3 sep

15–16 okt Växjö 10 sep

5–6 nov Kalmar 8 okt

datum Ort Sista anm.

28–29 maj Växjö 23 apr

29–30 okt Jönköping 24 sep

10–11 dec Växjö 12 nov

Se sista anmälningsdag för  
respektive kurs – anmälan ska  
gå till din fackliga organisation.
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OM FÖRSÄKRINGAR
En kurs som ger dig grundläggande förståelse kring vilket försäkringsskydd 
du har som facklig medlem. Kursen är 8 h.

Kursinnehåll
1. Så undviker du att gå miste om en kvarts miljon!
2. Vad har jag rätt till?
3. Vilka försäkringar finns?
4. Hur gör jag om det händer någonting?

Målgrupp: Medlemmar under 30 år.
Förkunskaper: Om du inte redan gått en facklig grundkurs bör du gå OM 
FACKET före OM FÖRSÄKRINGAR.

• Temautbildningar

OM FRÄMLINGSFIENTLIGHET
En kurs där vi diskuterar främlingsfientlighet, politiken bakom och allas 
rätt att vara olika. Kursen är 16 h.

Kursinnehåll
1. Vad är främlingsfientlighet?
2. Politiken bakom.
3. Ta debatten.
4. Allas lika värde.

Målgrupp: Medlemmar under 30 år.
Förkunskaper: Om du inte redan gått en facklig grundkurs måste du gå OM 
FACKET före OM FRÄMLINGSFIENTLIGHET. Vi rekommenderar att du även går 
OM SAMHÄLLET före OM FRÄMLINGSfiENTLIGHET.

OM FEMINISM
Varför är facket en feministisk organisation och vad finns det för olika sor-
ters feminism? Vi reder ut begreppen och fördjupar oss i hur det står till 
med jämställdheten egentligen.

Målgrupp: Medlemmar under 30 år.
Förkunskaper: Om du inte redan gått en facklig grundkurs måste du gå OM 
FACKET före OM FEMINISM. Vi rekommenderar att du även går OM SAMHÄL-
LET före OM FEMINISM.

datum Ort Sista anm.

11 april Växjö 5 mars

26 sep Växjö 20 aug

datum Ort Sista anm.

30–31 maj Växjö 23 apr

12–13 dec Växjö 12 nov

datum Ort Sista anm.

26–27 mars Växjö 26 feb

24–25 sep Växjö 20 aug

Se sista anmälningsdag för  
respektive kurs – anmälan ska  

gå till din fackliga organisation.
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• Funktionsutbildningar UNG

SKOLINFORMATÖRSUTBILDNING
LO och Förbunden förväntar sig att du efter avslutad utbildning är aktiv 
och tillgänglig i det nya uppdraget. Utbildningen är 16 h.

Kursinnehåll
1. Rollen som skolinformatör – vårt uppdrag.
2. Våga tala och framträda.
3. Argumentation.
4. Upplägg och innehåll i skolinformation.
5. Hantera en klass och problem.
6. Praktiska övningar.

Målgrupp: Fackligt aktiva medlemmar med uppdraget.
Förkunskaper: Om du inte redan gått en facklig grundkurs måste du gå OM 
FACKET före SKOLINFORMATÖRSUTBILDNINGEN. Helst även OM SAMHÄLLET el-
ler likvärdig utbildning hos det egna förbundet.

datum Ort Sista anm.

8–9 okt Växjö 10 sept

Se sista anmälningsdag för  
respektive kurs – anmälan ska  
gå till din fackliga organisation.
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Insikter

• Insikter  
– kursen om fackets ideologi och värderingar

Insikter ger djupare kunskaper om fackföreningsrörelsen. Den bygger på 
fackföreningsrörelsens ideologiska grund samt ger möjlighet att pröva sina 
egna värderingar och analysera samhället.

Efter genomgången utbildning ska deltagaren ha en fördjupad förståelse 
i den fackliga ideologin. Dessutom ska man ha kunskaper och känna till-
räcklig säkerhet i sitt uppdrag för att kunna ta initiativet till diskussioner 
om de fackliga villkoren, exempelvis inför en lönerörelse eller i samband 
med större förändringar på arbetsplatsen eller i klubben. På samma sätt bör 
man efter kursen känna tillräcklig säkerhet, för att på arbetsplatsen eller 
klubben, delta i eller initiera diskussioner om politikens påverkan på fackets 
och medlemmarnas situation i samhället.

Målgrupp: Förtroendevalda – grundläggande förtroendemannautbildning.
Ekonomi: Deltagarna erhåller utbildningsarvode/ersättning från sitt eget 
förbund. Ersättning för resor betalas ut av LO efter kursens genomförande. 
I övrigt är kursen avgiftsfri.
Kursort: Oskarshamn.

Kursen är en folkhögskolekurs som genomförs av LOs folkhögskola Runö, 
som kommer att skicka kallelse och praktisk information. Prata med din 
klubb eller förbundsavdelning och lämna din intresseanmälan!

datum Ort

Steg 1: 19–23 mars Oskarshamn

Steg 2: 16–20 april Oskarshamn
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LO-TCO Rättsskydds seminarier

LO-TCO Rättsskydd är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och arbets-
skador. LO-TCO Rättsskydd är ombud i var tredje dom i Arbetsdomstolen. 

Varje år får medlemmar dela på 200–250 miljoner kronor efter vunna 
mål. Många får genom rättsskyddet tillbaka jobbet eller blir frikända från 
anklagelser för brott.

LO-TCO Rättsskydd har några av de skickligaste juristerna i Sverige. 
Utbildningarna kräver att man arbetar med frågorna fackligt då de kräver 
stora förkunskaper.

• ”Omplacering, omreglering och hyvling”

En företeelse som vi får mycket frågor kring är vilka möjligheter arbetsgi-
varen har att omreglera anställningen, exempelvis genom att skära ned ar-
betstiden för en eller flera anställda, ibland kallat ”hyvling”. Vi går igenom 
de senaste domarna från Arbetsdomstolen, bland annat Coop-domen och 
klargör rättsläget.

Målgrupp: Förtroendevalda och ombudsmän.
Kurslängd: Heldag.
Medverkande: Olov Östensson.
Deltagaravgift: 2 800 kr/deltagare. Respektive organisation står för förlorad 
arbetsförtjänst och resor.

• ”Att driva sjukförsäkringsärenden”

Innehåll: Nästan dagligen läser vi om att Försäkringskassans bedömningar 
i sjukförsäkringsärenden har stramats upp väsentligt under de senaste åren. 
Andelen avslag har fördubblats. De senaste åren har reglerna för sjukförsäk-
ringen genomgått många stora förändringar och blivit avsevärt mer svår-
hanterliga och oöverskådliga för den enskilde. Även Försäkringskassan har 
svårigheter med att tillämpa reglerna korrekt.

Vid detta seminarium kommer vi att fördjupa oss i sjukförsäkringssys-
temet med genomgång av rättsläget och de senaste domarna. Vi kommer 
vidare att diskutera och gå igenom strategier för hur vi kan bistå medlem-
men för att få rätt till den ersättning som han/hon är berättigad till.
Målgrupp: Förtroendevalda och ombudsmän.
Medverkande: Angelin Olsson de Groat.
Deltagaravgift: 2 800 kr/deltagare. Respektive organisation står för förlorad 
arbetsförtjänst och resor.

datum Ort Sista anm.

1 mars Växjö 2 feb

datum Ort Sista anm.

7 november Växjö 10 okt
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Fackliga nätutbildningar

LOs fackliga utbildningar på nätet vänder sig till dig som 
vill lära mer om fackliga frågor. Fördelen är att du kan 
studera  när du har tid och i din egen takt. Läser du på egen 
hand kan du ta en paus och komma tillbaka senare eller en 
annan dag för att göra färdigt uppgiften.

Det finns inga lärare knutna till utbildningarna och inte 
heller några uppgifter att skicka in. I stället bygger övning-
arna på hur du väljer vid olika situationer. Övningarna är till 
för dig själv och ingen annan.

Nätutbildningarna kan användas som självstudier och 
även i studiecirklar och på seminarier, utbildningsdagar, 
konferenser  med mera.

Tillgängliga och kostnadsfria
Utbildningarna är tillgängliga, öppna och kostnadsfria för 
medlemmar och förtroendevalda i LO-förbunden.  
De finns under www.lo.se/natutbildning.
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Studieledighetslagen

Sedan 1975 finns en lag i Sverige som reglerar rätten att vara ledig från ar-
betet för att studera.

För vem gäller lagen?
 – Studieledighetslagen gäller för alla arbetstagare, inga grupper av anställda 
är undantagna. För att ha rätt till ledighet för allmän utbildning ska man 
ha varit anställd hos arbetsgivaren under de senaste sex månaderna, eller 
minst tolv månader under de två senaste åren.

 – För utbildning som gäller fackliga frågor finns det inga krav på minsta 
anställningstid.

När ska jag söka ledighet?
Den som vill vara relativt säker på att få den önskade ledigheten, bör lämna 
in ansökan i god tid, alltså minst:

 – Två veckor i förväg vid facklig utbildning eller ledighet som motsvarar 
högst en arbetsvecka.

 – Sex månader i förväg för övrig utbildning.

Med övrig utbildning menas allmän utbildning som är längre än en arbets-
vecka. För facklig utbildning gäller alltid två veckor, oavsett hur lång den 
fackliga utbildningen är.

Arbetsgivaren får inte neka en ansökan om studieledighet. Det enda ar-
betsgivaren kan göra är att skjuta fram den begärda ledigheten.

Om du ska delta i en utbildning som motsvarar en arbetsvecka, så söker 
du alltså senast två veckor i förväg. Då har arbetsgivaren ingen möjlighet 
att skjuta fram ledigheten, eftersom den tillåtna tiden för att skjuta på le-
digheten är två veckor. För övrig utbildning som är längre än en arbetsvecka 
söker du senast 6 månader innan utbildningen skall starta.

Observera att man räknar tiden från den dag då ansökan lämnades till 
arbetsgivaren, och inte från den dag som utbildningen börjar.
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Anmälan
Obs! Sista anmälningsdag till utbildningarna är 
fyra (4) veckor innan utbildningen startar.

Detta för att vi ska veta om det går att genom-
föra utbildningen. Anmälan ska gå till den fack-
liga organisation som anmälaren tillhör.

Ledighet
Ansöks hos arbetsgivaren senast 2 veckor innan 
kursstart, enligt studieledighetslagen.

Studieledighetslagen gäller för alla arbetstagare. 
Inga grupper av anställda är undantagna.
 Således omfattar lagen också anställda i fö-
retagsledande ställning, medlemmar i arbetsgi-
varens familj, arbetstagare i husligt arbete och 
dem som är anställda med olika typer av arbets-
marknadsstöd.
 Det spelar ingen roll om man är tillsvidare-
anställd (fast anställd), visstidsanställd, vikarie 
eller praktikant för att lagen ska gälla.

Ersättningar vid fackliga studier
 – Betalas ut av din fackliga organisation. 
 – Om du är förtroendevald kan du i vissa fall få 
ledigt enligt förtroendemannalagen. Då ska du 
vara anmäld som förtroendevald hos din arbets-
givare. Innan du ska delta i utbildningen ska du 
anmäla att du vill vara ledig i enlighet med för-
troendemannalagen. Om utbildningen handlar 
om att ge kunskaper för att utföra uppdraget 
i relation till arbetsplatsen och arbetsgivaren 

har du rätt att vara ledig med lön (FML § 7). 
Gör det inte det har du rätt att vara ledig utan 
lön (FML § 6).

 – Man kan få stipendium om man går:
24 timmar facklig medlemsutbildning eller 24 
timmar facklig/politisk medlemsutbildning.
Stipendiet är 113 kr/timme 2018 och kan sökas 
i de fall man har förlorad inkomst under ut-
bildningstiden.

Kostnader
600 kr/dag/deltagare. Då ingår handledare, mate-
rial, lokal, förmiddagsfika, lunch, eftermiddags-
fika samt frukt.

Medlemmar med erfarenheter och kunskap är 
fackföreningens viktigaste delar för förändring.

Några av oss är förtroendevalda och har fått i 
uppdrag att företräda medlemmarna i olika si-
tuationer och funktioner. För att göra det på bästa 
sätt är det viktigt med kunskap. Vi har därför 
ett utbud av olika utbildningar för att de förtro-
endevalda ska kunna utvecklas i sitt uppdrag att 
företräda medlemmarna.

Våra värderingar utgår från frihet, jämlikhet  
och solidaritet. Samhället och arbetslivet kan för-
ändras och förbättras. Det är därför vi tror på en 
aktiverande och aktionsinriktad kunskap, som le-
der till handling. Ju fler vi är, desto större chans 
har vi att tillsammans förändra och förbättra. Så, 
kom med och skapa ny kunskap. Du behövs!

Fakta om tvärfackliga utbildningar



Anmälan till tvärfacklig utbildning

Skriv tydligt!

Fyll i samtliga uppgifter och skicka anmälan till din fackliga organisation.  
din organisation meddelar dig vilken typ av ledighet som du ska begära.

1. Utbildning
Utbildningens namn

Datum Plats

2. Personuppgifter
Namn

Gatuadress

Postnummer Postort

Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) E-post

–

Telefonnummer Mobilnummer

Facklig organisation

Obs!
Anmälan görs till din fackliga organisation som vidarebefordrar till ABF.
ABF skickar ut bekräftelse 2 veckor innan utbildningen startar.



Anmälan till Verktygslådan

Skriv tydligt!

Kursanmälan till After Work med Verktygslådan skickas till LO-distriktet i Småland och Blekinge,  
Liedbergsgatan 6, 352 31 Växjö eller via e-post lo-smalandblekinge@lo.se.
Vi skickar ut bekräftelse via e-post så var vänlig och fyll i din e-postadress.

1. Utbildning
Utbildningens namn

Datum Plats

2. Personuppgifter
Namn

Gatuadress

Postnummer Postort

E-post

Telefonnummer Mobilnummer

Facklig organisation

Obs!
Anmälan görs till din fackliga organisation som vidarebefordrar till LO-distriktet.
LO skickar ut bekräftelse några dagar innan utbildningen startar.



Betalningsbekräftelse av arbetsgivare för: 
Bättre arbetsmiljöutbildning eller Systematiskt arbetsmiljöarbete

Skriv tydligt! 

1. Utbildning
Utbildningens namn

Datum Plats

2. Personuppgifter
Namn

Gatuadress

Postnummer Postort

Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) E-post

–

Telefonnummer Mobilnummer

Facklig organisation

Målgrupp (till exempel skyddsombud, chef arbetsledare etc)

3. Ekonomi
Avgiften faktureras

Gatuadress

Postnummer Postort

Telefonnummer

Underskrift av fakturabetalare

Namnförtydligande



Anmälan till LO-TCO Rättsskydds seminarier 

Anmälan är bindande!
Kursanmälan skickas till LO-distriktet i Småland och Blekinge, Liedbergsgatan 6, 352 31 Växjö  
eller via e-post lo-smalandblekinge@lo.se

Vi skickar ut bekräftelser via e-post. Så var vänlig och fyll i din e-postadress.

Skriv tydligt! 

1. Utbildning

Seminarier ”Omplacering, omreglering och hyvling” 1 mars
Sista anmälningsdag 2 februari

Seminarier ”Att driva sjukförsäkringsärenden” 7 november
Sista anmälningsdag 10 oktober

2. Personuppgifter
Namn

Gatuadress

Postnummer Postort

Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) E-post

–

Telefonnummer Mobilnummer

Anmälande organisation

Specialkost

3. Fakturaadress (anges ingen skickas fakturan till adressen ovan) 
Organisation

Gatuadress

Postnummer Postort

Telefonnummer

Underskrift av fakturabetalare

Namnförtydligande



LO-distriktet i  
Småland och Blekinge

Liedbergsgatan 6
352 31 Växjö
0470-100 70

lo-smalandblekinge@lo.se

ABF Blekinge län
Kungsgatan 2

372 22 ronneby
0457-170 90

elina.gustafsson@abf.se

ABF Östra Småland/Öland
Verkstadsgatan 13

572 35 Oskarshamn
0491-840 20

martin.andersson@abf.se

ABF Kronoberg
Hjortvägen 6
352 45 Växjö

0470-70 07 90
camilla.morberg@abf.se

ABF Jönköpings län
Västra Storgatan 12

553 15 Jönköping
036-30 61 80

peter.holkko@abf.se
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