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är mer än fakta. Kunskap är förståelse,  
medvetenhet, färdigheter och omdöme.  
Kunskap är personlig och utvecklar gruppen.

Genom våra lagar och avtal har vi fått 
många rättigheter, men också en hel del 
skyldigheter. Ibland kan det vara svårt att 
veta vad som verkligen gäller, men genom 
fackliga studier kan vi rusta oss med kunskap 
och ta del av andras erfarenheter. Det ger oss 
en stabil grund att stå på när vi ställs inför 
arbetslivets utmaningar. 

Det finns flera vägar att lära sig mer om  
IF Metall. För en del kan en endagars intro-
duktionsutbildning vara den bästa starten. 
För att gå den behöver man inte ens vara 
medlem. Andra kanske hellre vill börja med 

Välkommen till studieåret 2021

en tredagars medlemsutbildning, som visser- 
ligen är ett par dagar längre, men å andra 
sidan ger mer. Beroende på intresse och 
eventuellt uppdrag, kan man därefter välja 
att fördjupa sig i exempelvis arbetsmiljö, 
försäkringar eller arbetsrätt. Tillsammans med 
bland annat ABF och LO anordnar IF Metall 
utbildningar inom ett brett spektra av olika 
områden. 

Anmälan
Jobbar du på ett företag med klubb bör din 
anmälan gå genom klubbens studieorganisa-
tör. I annat fall kan du anmäla dig direkt till  
IF Metall Borås via brev, telefon, e-post  
eller via medlemsportalen. Ange ALLTID ditt 
NAMN, PERSONNUMMER, vilket FÖRETAG du 
jobbar för och om du har några ALLERGIER, 
samt naturligtvis vilken UTBILDNING du vill gå 
när du anmäler dig.

Översikt – studier 2021
Utbildning Vecka Sista anmälningsdag
Medlem i facket 2 04-dec-2020
Vald på jobbet 3 04-dec-2020
Medlem i facket 4 17-dec-2020
Intro 5 08-jan
Skyddskommitté 8 29-jan
Intro 9 05-feb
Vald på jobbet 9 29-jan
Medlem i facket 10, 11, 12 5-feb
55+ 11, 12, 13 19-feb
Intro 11 19-feb 
Medlem i facket 11 19-feb
Representantskapsutbildning 11 19-feb
Agera 12, 16 26-feb
Lagar i arbetslivet 12, 17 26-feb
Medlem i facket 14, 15, 16 12-mar
Ordförandeutbildning 15 12-mar
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Välkommen till studieåret 2021

Ledighet
Enligt Studieledighetslagen får arbetsgivaren 
flytta fram sökt ledighet max 14 dagar från 
ansökningstillfället. Vi rekommenderar därför 
att ledigheten söks minst 14 dagar innan 
kursstart.

Ersättning
Medlemmar utan fackligt uppdrag ersätts 
med ett skattefritt stipendium på 960 kr/dag. 
För förtroendevalda gäller generellt att ar-
betsgivaren står för förlorad arbetsförtjänst 
(FML 7 §). Avvikelser kan förekomma, men då 
anges det i kursbeskrivningen.

Kurskostnad
Alla IF Metalls utbildningar är kostnadsfria 
för deltagaren, men för vissa arbetsmiljö-
utbildningar måste arbetsgivaren betala en 
avgift. Då behövs en särskild blankett (en så 

kallad betalningsbekräftelse) från arbetsgiva-
ren. Vilka utbildningar det rör sig om framgår 
av kursbeskrivningen.

Om sista anmälningsdag
Sista anmälningsdatum gäller alltid det datum 
då anmälan ska vara IF Metall Borås tillhanda. 
Observera att ett tidigare datum mycket väl 
kan gälla på din arbetsplats. Kontrollera detta 
med din studieorganisatör!

Möjlighet till övernattning
De flesta utbildningarna som IF Metall Borås  
anordnar är externat (dvs. att man pendlar till 
utbildningen), men vid mycket speciella fall 
kan internat (övernattning) beviljas om det 
söks i samband med kursansökan.

Studieöversikten fortsätter på sidan 14

Utbildning Vecka Sista anmälningsdag 
Jämställdhetsutbildning, ansvariga 15 19-mar
Kollektivavtalet 16 26-mar
BAM 16, 21 26-mar
Kassörs- och revisorsutbildning 17, 20 26 mars
MIF 2 18 09-apr
Vald på jobbet 18 26-mar
Sekreterarutbildning 18 26-mar
Intro 20 23-apr
Förhandlarutbildning Lokal 20 23-apr
Medlem i facket 21 30-apr
Organiseringsutbildning 21 30-apr
Agera 21, 24 30-apr
Schysst arbetsklimat 32, 37, 43, 49, 4, 6 25-jun
Valberedningsutbildning 35 23-jul
Studieorganisatörsutbildning, grund 36 30-jul
Agera 37, 41, 42 13-aug
Lagar i arbetslivet 37, 42 20-aug
Vald på jobbet 38 20-aug
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Utbildningar för medlemmar utan fackligt uppdrag

Målgrupp: Medlemmar utan fackliga uppdrag. Även anställda som ännu inte blivit medlemmar.
Ledighet och ersättning: Ledighet utan lön enligt 3 § Studieledighetslagen. Deltagarna  
får ett skattefritt stipendium på 960 kronor/dag. 
Innehåll: Här får du svar på vad det innebär att vara medlem i en facklig organisation. Genom kunskap 
ökar du värdet av ditt medlemskap. Utbildningen är tänkt som en introduktion för nya medlemmar som  
vill veta mer om sitt medlemskap, men även för de som är tveksamma och ännu inte blivit medlemmar.

En dag. Facklig introduktionsutbildning

Tre dagar. Medlem i facket
Målgrupp: Medlemmar utan förtroendeuppdrag. 
Ledighet och ersättning: Ledighet utan lön enligt 3 § Studieledighetslagen. Deltagarna får ett  
skattefritt stipendium på 960 kronor/dag. 
Innehåll: Utbildningen är en grundutbildning för medlemmar. Utbildningen är en grundutbildning för 
medlemmar. Här går man bland annat igenom: Vad är facket? Vad har man för nytta av sitt medlemskap? 
Vilka frågor gäller för facket idag och i framtiden? Vad används medlemsavgiften till?

Tre dagar. Medlem i facket +55
Målgrupp: Medlemmar utan förtroendeuppdrag. 
Ledighet och ersättning: Ledighet utan lön enligt 3 § Studieledighetslagen. 
Deltagarna får ett skattefritt stipendium på 960 kronor/dag.
Innehåll: Utbildningen är en grundutbildning för medlemmar. Utbildningen är en grund-
utbildning för medlemmar. Här går man bland annat igenom: Den svenska folkhemsmodellen, 
Hur sjukvården är organiserad, Pensionssystemet och Livet efter 65. 

Kurs Plats Vecka Datum Sista anmälningsdatum 

1 Borås 2 12-14 jan 04-dec
2 Distans 10,11,12 09-mar, 16-mar, 23-mar 05-feb
3 Ulricehamn 11 17-19 mars 19-feb
4 Borås 14, 15, 16 07-apr, 14-apr, 21-apr 12-mar
5 Borås 21 25-27 maj 30-apr
6 Borås 39 28-30 sept 03-sep
7 Distans 40, 41, 42 05-okt, 12-okt, 19-okt 10-sep
8 Borås 45 8-10 nov 15-okt
9 Kinna 48 30 nov-2 dec 05-nov
10 Borås 4 25-27 jan 2022 17-dec

Kurs Plats Vecka Datum Sista anmälningsdatum 

1 Kinna 5 04-feb 08-jan
2 Distans 9 04-mar 05-feb
3 Tranemo 11 18-mar 19-feb
4 Borås 20 20-maj 23-apr
5 Distans 40 07-okt 10-sep
6 Borås 42 18-okt 17-sep
7 Borås 48 29-nov 05-nov

I SAMARBETE MED

I SAMARBETE MED
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Utbildningar för medlemmar utan fackligt uppdrag

Kurs Plats Vecka Datum Sista anmälningsdatum  

1 Borås 11, 12, 13 17-mar, 24-mar, 31-mar 19-feb
2 Borås 41, 42, 43 14-okt, 21-okt, 28-okt 10-sep

    

Målgrupp: Medlemmar utan förtroendeuppdrag.
Ledighet och ersättning: Ledighet utan lön enligt 3 § Studieledighetslagen. 
Deltagarna får ett skattefritt stipendium på 960 kronor/dag.
Innehåll: Utbildningen är en vidareutbildning för medlemmar. Här går man bland annat igenom:
Hur är det svenska samhället organiserat? Hur fungerar facklig politisk samverkan?
Hur kan du delta i den demokratiska processen? Hur kan du, som medlem, påverka i välfärdsfrågor?

Tre dagar. Medlem i facket 2

Kurs Plats Vecka Datum Sista anmälningsdatum 

1 Borås 18 5-7 maj 09-apr
2 Borås 43 26–28 okt 24-sep

En dag. Medlemsutbildning belastningsergonomi
Målgrupp: Medlemmar utan förtroendeuppdrag.
Ledighet och ersättning: Ledighet utan lön enligt 3 § Studieledighetslagen.
Deltagarna får ett skattefritt stipendium på 960 kronor/dag.
Innehåll: Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper om regelverket kring ergonomi  
för att på så sätt ge möjlighet att själv påverka sin arbetsmiljö.

Kurs Plats Vecka Datum Sista anmälningsdatum 

1 Viskadalen 49 6-dec 12-nov

Målgrupp: Medlemmar utan förtroendeuppdrag.
Ledighet och ersättning: Ledighet utan lön enligt 3 § Studieledighetslagen. 
Deltagarna får ett skattefritt stipendium på 960 kronor/dag.
Innehåll: Vill du veta vilka försäkringar som ingår i ditt fackliga medlemskap är detta kursen för dig.  
Under kursen går man igenom de olika arbetsmarknadsförsäkringarna som finns, t ex Avtalsgrupp- 
sjukförsäkring AGS, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA och Tjänstegrupplivförsäkring TGL.

En dag. Medlemsutbildning – försäkring

Kurs Plats Vecka Datum Sista anmälningsdatum 

1 Viskadalen 40 5-okt 10 sept

I SAMARBETE MED

fortsättning Tre dagar. Medlem i facket +55

I SAMARBETE MED
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Målgrupp: Förtroendevalda som behöver grundläggande utbildning för sina uppdrag. Ingår i utbildnings-
programmet Agera! Efter denna utbildning bör deltagarna söka fortsättningskurserna Agera! del 1 och 2.
Förkunskaper: Inga.
Ledighet och ersättning: Enligt 6 och 7 § FML (Fackligt arbete med lön, FAML). 
Innehåll: Kursen ger grundläggande kunskaper om idén med facket, det fackliga löftet, uppgifterna och 
rollen som förtroendevald, förtroendemannalagen, parternas roll på arbetsmarknaden, samt kollektiv-
avtalet och arbetsrätten.

Tre dagar. Vald på jobbet

Kurs Plats Vecka Datum Sista anmälningsdatum 

1 Viskadalen 3 19-21 jan 04-dec
2 Borås 9 2-4 mars 29-jan
3 Viskadalen 18 4-6 maj 26-mar
4 Borås 38 21-23 sept 20-aug
5 Viskadalen 41 12-14 okt 10-sep

Fyra + tre dagar. Agera!
Målgrupp: Förtroendevalda.
Förkunskaper: Deltagare ska ha deltagit i utbildningen Vald på jobbet eller ha motsvarande kunskaper.
Ledighet och ersättning: Enligt 6§ förtroendemannalagen i fyra dagar och förlorad förtjänst betalas av 
fackföreningen. Ledighet och lön enligt 6 och 7§ förtroendemannalagen i tre dagar.
Innehåll: Kursen ger grundläggande kunskaper om: IF Metalls organisation. Arbetarrörelsens värderingar. 
Arbetsrätten och kollektivavtalet.

Kurs Plats Vecka Datum Sista anmälningsdatum  

1 Viskadalen 12, 16 22-25 mars, 19-21 april 26-feb
2 Viskadalen 21, 24 24-27 maj, 14-16 juni 30-apr
3 Viskadalen 37, 41 13-16 sept, 14–16 okt  13-aug   
4 Viskadalen 44, 48 1-4 nov, 29 nov-1 dec 08-okt

    

AGERA!
Agera! är ett grundläggande utbildningsprogram, som riktar sig till alla förtroendevalda.  
Det ger en bra och stabil plattform för det fackliga uppdraget. Programmet innefattar kurserna:
Vald på Jobbet  (Agera! dag 1-3)
Agera! del 1 (Agera! dag 4-7)
Agera! del 2 (Agera! dag 8-10)

Utbildningar för förtroendevalda

I SAMARBETE MED
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Målgrupp: Förtroendevalda.
Förkunskaper: Deltagare ska ha deltagit i utbildningen Agera! eller ha motsvarande kunskaper.
Ledighet och ersättning: Enligt 6 och 7 § FML (Fackligt arbete med lön, FAML). 
Innehåll: Genomgång om hur kollektivavtalen fungerar. Vad är ett lokalt avtal? Vem tecknar olika avtal? 
Hur länge är man bunden till ett avtal? Vilket avtal skall man tillhöra? 

Tre dagar. Kollektivavtalet

Kurs Plats Vecka Datum Sista anmälningsdatum 

1 Viskadalen 16 20-22 april 26-mar
2 Viskadalen 40 5-7 okt 10-sep
3 Viskadalen 49 7-9 dec 12-nov

Målgrupp: Förtroendevalda.
Förkunskaper: Deltagare ska ha deltagit i utbildningen Agera! eller ha motsvarande kunskaper.
Ledighet och ersättning: Enligt 6 och 7 § FML (Fackligt arbete med lön, FAML). 
Innehåll: Kursen ger grundläggande kunskaper om: Hur en lag blir till. Medbestämmandelagen. Lagen om 
anställningsskydd. Arbetsrätten och kollektivavtalet. Agerande arbetssätt. Samhällets trygghetssystem.

Tre + tre dagar. Lagar i arbetslivet

Kurs Plats Vecka Datum Sista anmälningsdatum 

1 Viskadalen 12, 17 23-25 mars, 27-29 april 26-feb
2 Viskadalen 37, 42 14-16 sept, 19-21 okt 20-aug

Målgrupp: Förtroendevalda med förhandlaruppdrag.
Förkunskaper: Deltagare ska ha deltagit i utbildningarna: Agera!, Kollektivavtalet, samt Lagar i arbetslivet, 
eller ha motsvarande kunskaper.
Ledighet och ersättning: Enligt 6 och 7 § FML (Fackligt arbete med lön, FAUL). Kursen ger grundläggande  
kunskaper om bl.a. förhandlingsrätt och förhandlingsteknik. Utbildningen innehåller både teori och prak-
tiska övningar i form av rollspel. 
Innehåll: I denna utbildning går vi bland annat igenom förhandlingens grunder, förhandlingens olika faser 
och tidsfrister och begäran om central förhandling. 

Fyra dagar. Förhandlarutbildning

Kurs Plats Vecka Datum Sista anmälningsdatum 

1 Viskadalen 20 17-20 maj 23-apr
2 Viskadalen 46 15-18 nov 22-okt

Utbildningar för förtroendevalda
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Målgrupp: Förtroendevalda.
Förkunskaper: Deltagare ska ha deltagit i utbildningen: Agera!
Ledighet och ersättning: Ledighet enligt 6 § FML (Fackligt arbete utan lön, FAUL). IF Metall står för  
förlorad arbetsförtjänst.
Innehåll: Ökad kunskap om jämställdhet, genus och feminism. Ökad inblick i hur IF Metall arbetar med 
jämställdhet och feminism.

Fyra dagar. Jämställdhetsutbildning

Kurs Plats Vecka Datum Sista anmälningsdatum 

1 Viskadalen 40 4-7 okt 3-sep

Målgrupp: Ordförande och vice ordförande i klubbstyrelsen.
Förkunskaper: Agera!, Kollektivavtalet.
Ledighet och ersättning: Ledighet enligt 6 § FML (Fackligt arbete utan lön, FAUL). IF Metall står för  
förlorad arbetsförtjänst.
Innehåll: Det är inte lätt att vara ordförande, men dess bättre är föreningslivets allmänna regler ganska 
enkla och logiska. Vi kommer att gå igenom det viktigaste du bör kunna för att leda ett möte och förening-
ens övriga verksamhet. En stor del ägnas åt ledarskap, det vill säga hur en ordförande kan leda och fördela 
styrelsens uppgifter.

Tre dagar. Ordförandeutbildning

Kurs Plats Vecka Datum Sista anmälningsdatum 

1 Borås 15 13-15 april 12-mar

Målgrupp: Sekreterare och vice sekreterare i klubbstyrelsen.
Förkunskaper: Inga.
Ledighet och ersättning: Ledighet enligt 6 § FML (Fackligt arbete utan lön, FAUL). IF Metall står för  
förlorad arbetsförtjänst.
Innehåll: Grundkunskap om sekreteraruppdraget, tyngdpunkten ligger på protokollens formulering och 
hantering.

Två dagar. Sekreterarutbildning

Kurs Plats Vecka Datum Sista anmälningsdatum 

1 Borås 18 4-5 maj 26-mar

Utbildningar för förtroendevalda
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Målgrupp: Kassörer och Revisorer.
Förkunskaper: Agera!, Kollektivavtalet.
Ledighet och ersättning: Ledighet enligt 6 § FML (Fackligt arbete utan lön, FAUL). IF Metall står för  
förlorad arbetsförtjänst.
Innehåll: Utbildningen syftar till att presentera uppdraget samt ge råd till nytta och ledning för den som 
är kassör och/eller Revisor i en klubb. Det praktiska kassörs och -revisionsarbetet behandlas enkelt och 
överskådligt.

Två + två dagar. Kassörs- och revisorsutbildning

Kurs Plats Vecka Datum Sista anmälningsdatum 

1 Borås 17, 20 27-28 april, 18-19 maj 26-mar

Målgrupp: Ledamöter och ersättare i valberedningen.
Förkunskaper: Inga.
Ledighet och ersättning: Ledighet enligt 6 § FML (Fackligt arbete utan lön, FAUL). IF Metall står för  
förlorad arbetsförtjänst.
Innehåll: Grundkunskap om valberedningsarbetet.

Två dagar. Valberedningsutbildning

Kurs Plats Vecka Datum Sista anmälningsdatum 

1 Borås 35 1-2 sept 23-jul

Målgrupp: Studieorganisatörer och studiekommittéledamöter.
Förkunskaper: Agera, Kollektivavtalet.
Ledighet och ersättning: Ledighet enligt 6 § FML (Fackligt arbete utan lön, FAUL).  
IF Metall står för förlorad arbetsförtjänst.
Innehåll: Rollen och uppgifterna som studieorganisatör. Studieledighetslagen samt Förtroendemannalagen 
Samtalsmetoder för att rekrytera till utbildningar. Vad är folkbildning?

Tre + en dagar. Studieorganisatör – grund

Kurs Plats Vecka Datum Sista anmälningsdatum 

1 Borås 36, 42 7-9 sept, 19 okt 30-jul

Utbildningar för förtroendevalda
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Målgrupp: Förtroendevalda.
Förkunskaper: Vald på jobbet, eller motsvarande kunskaper 
Ledighet och ersättning: Enligt 6 § FML (Fackligt arbete utan lön, FAUL). IF Metall står för förlorad  
arbetsförtjänst.
Innehåll: Hitta argument för medlemskapet, rutiner vid uppsökeri och samtal med oorganiserade samt 
medlemmar.

En dag. Organisera och rekrytera

En dag. Representanskapsutbildning
Målgrupp: Representantskapsombud, samt ersättare.
Förkunskaper: Inga.
Ledighet och ersättning: Ledighet enligt 6 § FML (Fackligt arbete utan lön, FAUL). IF Metall står för  
förlorad arbetsförtjänst.
Innehåll: Grundkunskap för uppdraget, såsom vad ett representantskap är, vilka beslut som fattas  
och hur man kan påverka.

Kurs Plats Vecka Datum Sista anmälningsdatum 

1 Borås/Kongress Hus  11  15-mar 19-feb

Kurs Plats Vecka Datum Sista anmälningsdatum 

1 Viskadalen 21 24-maj 30-apr

Målgrupp: Kursen vänder sig till jämställdhetsansvariga på klubb
Förkunskaper: Deltagare ska ha deltagit i utbildningarna: Agera! 
Ledighet och ersättning: Ledighet enligt 6 § FML (Fackligt arbete utan lön, FAUL). IF Metall står för 
förlorad arbetsförtjänst.
Innehåll: Fördjupning av diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen. Hur kan en arbeta med  
förebyggande åtgärder, vad innebär samverkan? Vilka olika verktyg finns? Normkritiskt tänkande.

Tre dagar. Jämställdhetsutbildning – ansvariga

Kurs Plats Vecka Datum Sista anmälningsdatum 

1 Viskadalen 15 12-14 apr 19-mar

Utbildningar för förtroendevalda
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Målgrupp: Förtroendevalda 
Förkunskaper: Vald på jobbet, Agera, och Kollektivavtalet.
(Dock EJ Skyddsombud som redan gått Psykosocial Arbetsmiljöutbildning)
Ledighet och ersättning: Enligt 6 och 7 § FML (Fackligt arbete med lön, FAUL)
Innehåll: Hur förbättrar jag samverkan mellan företag och fack. Hur når jag fram med det jag vill,  
hur mycket lyssnar jag på motparten? Samverkan och dialog, hur gör vi det på bästa sätt?
Kommunikation, ledarskap, psykosocialt samspel, gruppdynamik på arbetsplatsen.
Konflikthantering, härskarteknik, stress, missbruk och välmående i arbetslivet.
Metodiker såsom FIRO, KASAM, PAIE, Johari och Maslow berörs under utbildningen.
Utbildningen är även en distanskurs, vilket innebär att den kräver eget arbete mellan träffarna.

Schysst arbetsklimat

Kurs Plats Vecka Datum Sista anmälningsdatum 

1 Viskadalen 32, 37, 43  9 aug (Digital 25 Juni  
  49, 4, 6  uppstart/bekräftelse)
 
   16-17 sep+26-27 okt+ 
   7-8 dec+25-26 jan (2022)
   11 feb (2022) (Digital avslutning)     

Målgrupp: Förtroendevalda.
Förkunskaper: Vald på jobbet, Agera, och Kollektivavtalet.
Ledighet och ersättning: Enligt 6 § FML (Fackligt arbete utan lön, FAUL). IF Metall står för förlorad  
arbetsförtjänst.
Innehåll: Insikter har som övergripande mål att förmedla kärnan i den fackliga ideologin. Varje utbildning 
präglas och formas av de människor som deltar. Deras erfarenheter, kunskaper och behov styr till stor del 
hur utbildningen utformas. Det betyder också att Insikter är en intensiv och uppslukande utbildning. Del-
tagarna ökar sina kunskaper om de fackliga grundförutsättningarna, för fackföreningens existens och dess 
roll i kampen mellan arbete och kapital.Deltagarna får också ökade kunskaper om fackföreningens ide- 
logiska grund samt möjlighet att pröva sina egna värderingar och analysera värdeförskjutningar i samhället. 
Vi har en grundlig genomgång av de olika politiska ideologierna och de fackliga värderingarna. Dessutom 
en fördjupad kunskap om de krafter och motkrafter i samhället som strider om makten över arbetets 
marknad. Innehåller även ett fördjupningsarbete som i slutet av kursen redovisas muntligt och skriftligt.

Fem + fem dagar. Insikter

Kurs Plats Vecka Datum Sista anmälningsdatum 

1 Viskadalen 45+49 8-12 nov, 6-10 dec 10-sep

Fler kurstillfällen/datum till Insikter hittar ni på www.lo.se

Utbildningar för förtroendevalda

I SAMARBETE MED
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Utbildningar för skyddsombud

Deltagaravgift 
på arbetsmiljöutbildningar
Med anledning av deltagaravgift (se nedan) på arbetsmiljöutbildningarna ska särskild ansökningsblankett, 
med betalningsbekräftelse från arbetsgivaren, användas. Från den 1 januari 2015 gäller följande priser 
inom arbetsmiljöutbildningarna (avvikelser kan förekomma): 
Antal dagar  Externat   
1  1 200 kr
2  2 200 kr
3  3 000 kr
4  4 000 kr 
5  5 000 kr 
 

Tre + två dagar. Bättre arbetsmiljö (BAM)
OBS! Arbetsgivaren skall betala deltagaravgiften (5 000 kronor). 
Särskild ansökningsblankett/betalningsbekräftelse krävs! Blanketten finns på sidan 19.

Målgrupp: Skyddsombud på alla nivåer.
Förkunskaper: Inga. 
Ledighet och ersättning: Enligt 6 och 7 § FML (Fackligt arbete med lön, FAML). 
Innehåll: Arbetsgivarens och skyddsombudets roller, lagar och föreskrifter, praktiskt arbetsmiljöarbete, 
upprätta handlingsplaner. Känna till vilka verktyg IF Metall har som stöd för det lokala arbetsmiljöarbetet.

Kurs Plats Vecka Datum Sista anmälningsdatum 

1 Viskadalen 16, 21 19-21 april, 25-26 maj 26-mar
2 Viskadalen 42, 47 18-20 okt, 23-24 nov 29-okt
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Utbildningar för skyddsombud

OBS! Arbetsgivaren skall betala deltagaravgiften (3 000 kronor). 
Särskild ansökningsblankett/betalningsbekräftelse krävs!

Målgrupp: Skyddsombud på alla nivåer.
Förkunskaper: BAM, Vald på jobbet, Agera!, och Kollektivavtalet. 
Ledighet och ersättning: Enligt 6 och 7 § FML (Fackligt arbete med lön, FAML). 
Innehåll: Hur det praktiska systematiska arbetsmiljöarbetet ska fungera. Skyddsombudets rättigheter 
och skyldigheter. En djupare kunskap i Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 
Känna till vilka verktyg IF Metall har som stöd för det lokala arbetsmiljöarbetet.

Tre dagar. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Kurs Plats Vecka Datum Sista anmälningsdatum 

1 Viskadalen 38 21-23 sept 27-aug

Tre dagar. Skyddskommittéutbildning
OBS! Arbetsgivaren skall betala deltagaravgiften (3 000 kronor). 
Särskild ansökningsblankett/betalningsbekräftelse krävs!

Målgrupp: Skyddsombud på alla nivåer.
Förkunskaper: BAM, Vald på jobbet, Agera!, och Kollektivavtalet. 
Ledighet och ersättning: Enligt 6 och 7 § FML (Fackligt arbete med lön, FAML). 
Innehåll: Grundläggande kunskaper i hur en skyddskommitté ska fungera utifrån lagstiftningen 
och organisationen. 

Kurs Plats Vecka Datum Sista anmälningsdatum  

1 Viskadalen 8 23-25 februari 29-jan
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fortsättning Översikt – studier 2021
Utbildning Vecka Sista anmälningsdag
SAM 38 27-aug
Medlem i facket 39 03-sep
Intro 40 10-sep
Kollektivavtalet 40 10-sep
Jämställdutbildning FV 40 03-sep
Försäkringsutbildning Medlem 40 10-sep
Medlem i facket +55 41, 42, 43 10-sep
Vald på jobbet 41 10-sep
Att skriva insändare 41 17-sep
Intro 42 17-sep
BAM 42, 47 29-okt
MIF 2 43 24-sep
Agera 44, 48 08-okt
Medlem i facket 45 15-okt
Insikter 45+49 10-sep
Förhandlarutbildning Lokal 46 22-okt
Facklig/Politisk grund 46 22-okt
Intro 48 05-nov
Medlem i facket 48 05-nov
Belastningsergonomi 49 12-nov
Kollektivavtalet 49 12-nov
Medlem i facket +55   4 17-dec

58

Rekommenderade utbildningar för förtr0endevalda

Här kan du se vilka utbildningar vi rekommenderar att du genomgår 
för att fullfölja ditt förtroendeuppdrag.

Förtroendeuppdrag Lokala och Regionala 
utbildningar

Centrala utbildningar

Avdelningsombud/ 
Repskapsledamot:

• Vald på Jobbet
• Agera
• Kollektivavtalet
• Representantskapsutbildning

Skyddsombud: • Vald på Jobbet
• Agera
• BAM – bättre arbetsmiljö
• Kollektivavtalet
• Lagar i arbetslivet
• Jämställdhetsutbildning
• Systematiskt arbets-
    miljöarbete
• Insikter

• Belastningsergonomi
• Kemiska hälsorisker
• Skyddsombud 1 -   
 Vidareutbildning
• Skyddsombud 2 –   
 Vidareutbildning

Huvudskyddsombud: • Vald på Jobbet
• Agera
• BAM – bättre arbetsmiljö
• Kollektivavtalet
• Lagar i arbetslivet
• Förhandlarutbildning
• Jämställdhetsutbildning
• Systematiskt arbets-
    miljöarbete
• Insikter

• Rehabilitering
• Skyddsombud 1 -   
 Vidareutbildning
• Skyddsombud 2 –   
 Vidareutbildning
• Huvudskyddsombud 1
• Huvudskyddsombud 2
• Belastningsergonomi
• Kemiska hälsorisker

Studieorganisatör: • Vald på Jobbet
• Agera
• Kollektivavtalet
• Lagar i arbetslivet
• Studieorganisatör   
 Grundutbildning
• Studieorganisatör   
 Vidareutbildning
• Handledarutbildning
• Jämställdhetsutbildning
• Insikter

• Ledarutbildning
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fortsättning Översikt – studier 2021

58

Rekommenderade utbildningar för förtr0endevalda

Här kan du se vilka utbildningar vi rekommenderar att du genomgår 
för att fullfölja ditt förtroendeuppdrag.

Förtroendeuppdrag Lokala och Regionala 
utbildningar

Centrala utbildningar

Avdelningsombud/ 
Repskapsledamot:

• Vald på Jobbet
• Agera
• Kollektivavtalet
• Representantskapsutbildning

Skyddsombud: • Vald på Jobbet
• Agera
• BAM – bättre arbetsmiljö
• Kollektivavtalet
• Lagar i arbetslivet
• Jämställdhetsutbildning
• Systematiskt arbets-
    miljöarbete
• Insikter

• Belastningsergonomi
• Kemiska hälsorisker
• Skyddsombud 1 -   
 Vidareutbildning
• Skyddsombud 2 –   
 Vidareutbildning

Huvudskyddsombud: • Vald på Jobbet
• Agera
• BAM – bättre arbetsmiljö
• Kollektivavtalet
• Lagar i arbetslivet
• Förhandlarutbildning
• Jämställdhetsutbildning
• Systematiskt arbets-
    miljöarbete
• Insikter

• Rehabilitering
• Skyddsombud 1 -   
 Vidareutbildning
• Skyddsombud 2 –   
 Vidareutbildning
• Huvudskyddsombud 1
• Huvudskyddsombud 2
• Belastningsergonomi
• Kemiska hälsorisker

Studieorganisatör: • Vald på Jobbet
• Agera
• Kollektivavtalet
• Lagar i arbetslivet
• Studieorganisatör   
 Grundutbildning
• Studieorganisatör   
 Vidareutbildning
• Handledarutbildning
• Jämställdhetsutbildning
• Insikter

• Ledarutbildning

Rekommenderade utbildningar för förtroendevalda
Här kan du se vilka utbildningar vi rekommenderar att du genomgår 
för att fullfölja ditt förtroendeuppdrag.
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Rekommenderade utbildningar för förtr0endevalda

Här kan du se vilka utbildningar vi rekommenderar att du genomgår 
för att fullfölja ditt förtroendeuppdrag.

Förtroendeuppdrag Lokala och Regionala 
utbildningar

Centrala utbildningar

Jämställdhetsansvarig: • Vald på Jobbet
• Agera
• Kollektivavtalet
• Lagar i arbetslivet
• Insikter
• Jämställdhetsutbildning

Förhandlare: • Vald på jobbet
• Agera
• Kollektivavtalet
• Lagar i arbetslivet
• Insikter 
• Förhandlarutbildning
• Jämställdhetsutbildning

• Avancerad förhandlingsteknik
• Arbetsrätt påbyggnad

Klubbstyrelseledamot, 
ordinarie/ersättare:

• Vald på jobbet
• Agera
• Kollektivavtalet
• Lagar i arbetslivet
• Insikter 
• Klubbstyrelseutbildning
• Jämställdhetsutbildning

• Lönesystem och   
 befattningsutveckling

Försäkringsinformatör: • Vald på jobbet
• Agera
• Kollektivavtalet
• Lagar i arbetslivet
• Försäkringsutbildning
• Jämställdhetsutbildning

Kassör: • Vald på jobbet
• Agera
• Kollektivavtalet
• Lagar i arbetslivet
• Insikter
• Kassörsutbildning
• Jämställdhetsutbildning

Revisor: • Vald på jobbet
• Agera
• Kollektivavtalet
• Lagar i arbetslivet
• Revisorsutbildning
• Jämställdhetsutbildning

•  Vald på jobbet
•  Agera
• Kassörsutbildning
•  Kollektivavtalet
•  Lagar i arbetslivet
•  Jämställdhetsutbildning
•  Insikter

60

Rekommenderade utbildningar för förtr0endevalda

Här kan du se vilka utbildningar vi rekommenderar att du genomgår 
för att fullfölja ditt förtroendeuppdrag.

Förtroendeuppdrag Lokala och Regionala 
utbildningar

Centrala utbildningar

Valberedning: • Vald på jobbet
• Agera
• Kollektivavtalet
• Valberedningsutbildning
• Jämställdhetsutbildning
• Lagar i arbetslivet

Sekreterare: • Vald på jobbet
• Agera
• Sekreterarutbildning
• Kollektivavtalet
• Lagar i arbetslivet
• Insikter
• Jämställdhetsutbildning

Bolagsstyrelseledamot: • Vald på jobbet
• Agera
• Kollektivavtalet
• Lagar i arbetslivet 
• Förhandlarutbildning
• Klubbstyrelseutbildning
• Jämställdhetsutbildning
• Insikter

• Fackligt arbete i företagets  
 styrelse (Bolagsstyrelse- 
 utbildning)
• Retorik
• Ledarutbildning
• Att informera och agitera

Klubbordförande: • Vald på jobbet
• Agera
• Ordförandeutbildning
• Kollektivavtalet
• Lagar i arbetslivet
• Förhandlarutbildning
• Jämställdhetsutbildning
• Insikter
• Ledarutveckling 
• Klubbstyrelseutbildning

• Avancerad förhandlingsteknik
• Arbetsrätt påbyggnad
• Lönesystem och befatt- 
 ningsutbildning
• Retorik
• Diskrimineringsutbildning

Integrationsansvarig: • Vald på jobbet
• Agera
• Kollektivavtalet
• Lagar i arbetslivet
• Insikter
• Jämställdhetsutbildning

• Diskriminering

Rekommenderade utbildningar för förtroendevalda
Här kan du se vilka utbildningar vi rekommenderar att du genomgår 
för att fullfölja ditt förtroendeuppdrag.
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Rekommenderade utbildningar för förtr0endevalda

Här kan du se vilka utbildningar vi rekommenderar att du genomgår 
för att fullfölja ditt förtroendeuppdrag.

Förtroendeuppdrag Lokala och Regionala 
utbildningar

Centrala utbildningar

Jämställdhetsansvarig: • Vald på Jobbet
• Agera
• Kollektivavtalet
• Lagar i arbetslivet
• Insikter
• Jämställdhetsutbildning

Förhandlare: • Vald på jobbet
• Agera
• Kollektivavtalet
• Lagar i arbetslivet
• Insikter 
• Förhandlarutbildning
• Jämställdhetsutbildning

• Avancerad förhandlingsteknik
• Arbetsrätt påbyggnad

Klubbstyrelseledamot, 
ordinarie/ersättare:

• Vald på jobbet
• Agera
• Kollektivavtalet
• Lagar i arbetslivet
• Insikter 
• Klubbstyrelseutbildning
• Jämställdhetsutbildning

• Lönesystem och   
 befattningsutveckling

Försäkringsinformatör: • Vald på jobbet
• Agera
• Kollektivavtalet
• Lagar i arbetslivet
• Försäkringsutbildning
• Jämställdhetsutbildning

Kassör: • Vald på jobbet
• Agera
• Kollektivavtalet
• Lagar i arbetslivet
• Insikter
• Kassörsutbildning
• Jämställdhetsutbildning

Revisor: • Vald på jobbet
• Agera
• Kollektivavtalet
• Lagar i arbetslivet
• Revisorsutbildning
• Jämställdhetsutbildning

60

Rekommenderade utbildningar för förtr0endevalda

Här kan du se vilka utbildningar vi rekommenderar att du genomgår 
för att fullfölja ditt förtroendeuppdrag.

Förtroendeuppdrag Lokala och Regionala 
utbildningar

Centrala utbildningar

Valberedning: • Vald på jobbet
• Agera
• Kollektivavtalet
• Valberedningsutbildning
• Jämställdhetsutbildning
• Lagar i arbetslivet

Sekreterare: • Vald på jobbet
• Agera
• Sekreterarutbildning
• Kollektivavtalet
• Lagar i arbetslivet
• Insikter
• Jämställdhetsutbildning

Bolagsstyrelseledamot: • Vald på jobbet
• Agera
• Kollektivavtalet
• Lagar i arbetslivet 
• Förhandlarutbildning
• Klubbstyrelseutbildning
• Jämställdhetsutbildning
• Insikter

• Fackligt arbete i företagets  
 styrelse (Bolagsstyrelse- 
 utbildning)
• Retorik
• Ledarutbildning
• Att informera och agitera

Klubbordförande: • Vald på jobbet
• Agera
• Ordförandeutbildning
• Kollektivavtalet
• Lagar i arbetslivet
• Förhandlarutbildning
• Jämställdhetsutbildning
• Insikter
• Ledarutveckling 
• Klubbstyrelseutbildning

• Avancerad förhandlingsteknik
• Arbetsrätt påbyggnad
• Lönesystem och befatt- 
 ningsutbildning
• Retorik
• Diskrimineringsutbildning

Integrationsansvarig: • Vald på jobbet
• Agera
• Kollektivavtalet
• Lagar i arbetslivet
• Insikter
• Jämställdhetsutbildning

• Diskriminering

•  Vald på jobbet
•  Agera
• Valberedningsutbildning
•  Kollektivavtalet
•  Lagar i arbetslivet
•  Jämställdhetsutbildning

Rekommenderade utbildningar för förtroendevalda
Här kan du se vilka utbildningar vi rekommenderar att du genomgår 
för att fullfölja ditt förtroendeuppdrag.

Rekommenderade utbildningar för förtroendevalda
Här kan du se vilka utbildningar vi rekommenderar att du genomgår 
för att fullfölja ditt förtroendeuppdrag.
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Rekommenderade utbildningar för förtr0endevalda

Här kan du se vilka utbildningar vi rekommenderar att du genomgår 
för att fullfölja ditt förtroendeuppdrag.

Förtroendeuppdrag Lokala och Regionala 
utbildningar

Centrala utbildningar

Försäkringshandläggare: • Vald på jobbet
• Agera
• Kollektivavtalet
• Lagar i arbetslivet
• Insikter
• Försäkringsansvariga
• Jämställdhetsutbildning

Informationsansvarig: • Vald på jobbet
• Agera
• Kollektivavtalet
• Lagar i arbetslivet
• Insikter
• Jämställdhetsutbildning

• Att informera och agitera

Facklig/politisk ansvarig/
ombud

• Vald på jobbet
• Agera
• Kollektivavtalet
• Lagar i arbetslivet
• Insikter
• Jämställdhetsutbildning

• Facklig-politisk vidare-
 utbildning
• Att informera och agitera

• Högre försäkringsutbild-
 ning

Yrkesombud: • Vald på jobbet
• Agera
• Kollektivavtalet
• Lagar i arbetslivet
• Insikter
• Jämställdhetsutbildning

• Yrkesombud och   
 programrådsledamöter

Ungdomsansvarig: • Vald på jobbet
• Agera
• Ungdomsansvarigutbildning
• Kollektivavtalet
• Jämställdhetsutbildning
• Lagar i arbetslivet

Rekommenderade utbildningar för förtroendevalda
Här kan du se vilka utbildningar vi rekommenderar att du genomgår 
för att fullfölja ditt förtroendeuppdrag.
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Klubbstyrelseutbildning/utveckling
Klubbar som är i behov av en utbildning för att få en bättre facklig verksamhet.
Kontakta IF Metall Borås för bokning av utbildning för klubben.

Betalningsbekräftelser till förbundsutbildningar
När det gäller anmälningar till vissa förbundsutbildningar tex: EWC och FAFS, Fackligt arbete 
i företagets styrelse, så krävs det en underskriven betalningsbekräftelse från er arbetsgivare.
Denna blankett finns på IF Metalls hemsida.
Skicka den underskriven till avdelning för anmälan och registrering.

Betalningsbekräftelse
Eftersom statsbidragen för arbetsmiljöutbildningar är slopade debiteras arbetsgivaren för kursavgiften.

Betalningen avser

Kursdeltagare:

Personnummer:

Utbildning som betalningen avser

Kurs:

Kurslängd:

Kursavgift:

Datum: 

Företag

Företag:

Oragisationnummer:

Faktureringsadress:

Övrigt:

Kursavgiften godkänns för betalning

Ort och datum

Arbetsgivarens underskrift   Namnförtydligande

Skickas till IF Metall Borås, Norrby Tvärgata 3, 504 37 Borås
Eller via e-post till: postbox.avd34@ifmetall.se

61

Rekommenderade utbildningar för förtr0endevalda

Här kan du se vilka utbildningar vi rekommenderar att du genomgår 
för att fullfölja ditt förtroendeuppdrag.

Förtroendeuppdrag Lokala och Regionala 
utbildningar

Centrala utbildningar

Försäkringshandläggare: • Vald på jobbet
• Agera
• Kollektivavtalet
• Lagar i arbetslivet
• Insikter
• Försäkringsansvariga
• Jämställdhetsutbildning

Informationsansvarig: • Vald på jobbet
• Agera
• Kollektivavtalet
• Lagar i arbetslivet
• Insikter
• Jämställdhetsutbildning

• Att informera och agitera

Facklig/politisk ansvarig/
ombud

• Vald på jobbet
• Agera
• Kollektivavtalet
• Lagar i arbetslivet
• Insikter
• Jämställdhetsutbildning

• Facklig-politisk vidare-
 utbildning
• Att informera och agitera

• Högre försäkringsutbild-
 ning

Yrkesombud: • Vald på jobbet
• Agera
• Kollektivavtalet
• Lagar i arbetslivet
• Insikter
• Jämställdhetsutbildning

• Yrkesombud och   
 programrådsledamöter

Ungdomsansvarig: • Vald på jobbet
• Agera
• Ungdomsansvarigutbildning
• Kollektivavtalet
• Jämställdhetsutbildning
• Lagar i arbetslivet

Rekommenderade utbildningar för förtroendevalda
Här kan du se vilka utbildningar vi rekommenderar att du genomgår 
för att fullfölja ditt förtroendeuppdrag.



Vi är IF Metalls studiehandledare

Hoppas att vi syns på 
någon utbildning 2021

Norrby Tvärgata 3, 504 37 Borås
Tfn: 033-48 28 00 (vxl)

Hör gärna av dig till oss om du har frågor eller funderingar kring utbildningarna i studieprogrammet. 
Kanske har du förslag på utbildningar som du tycker saknas.

Du når oss på telefonnummer 033-48 28 00
och via e-post: postbox.avd34@ifmetall.se

Självklart kan du skriva brev till oss via adressen:
IF Metall Borås, Norrby Tvärgata 3, 504 37 Borås

Givetvis är du välkommen in till oss. Vi finns högst upp i Arbetarrörelsens hus i Borås. 
Våra öppettider hittar du på vår hemsida www.ifmetall.se/avd34


