
IF Metall Sörmlands kursutbud – Organisationslyftet 2019 
 

Medlem i Facket 

Handlar om medlemskapet, din egen arbetsplats och den fackliga organisationen. 
Hur uppfattar vi vår arbetsplats? Kan vi påverka? Pratar ni om facket på er 
arbetsplats? Vart tar medlemsavgiften vägen och vad får vi för den?  
Utbildningstid: 24 timmar. Skattefritt stipendium utbetalas. 

Tillfälle Kursdatum Ort 

1 25-27 februari                 Nyköping 

2 1-3 april                              Strängnäs 

3 6-8 maj      Nyköping 

4 23-25 september Katrineholm 

5 13-15 november Strängnäs 

AGERA 
Kursen är en grundutbildning och vänder sig till främst nya förtroendevalda. 
Ur innehållet: IF Metalls organisation, arbetssätt, stadgar, lagar och avtal, 
arbetsorganisationsfrågor, försäkringar, arbetsmiljö, jämställdhet m.m. 
Agera genomförs i totalt 10 utbildningsdagar. Ersättning FML § 7/IF Metall. 

Tillfälle Kursdatum Ort 

1 28-30 januari + 18-21 februari + 11-13 mars                 Nyköping 

2 15-17 april + 13-16 maj + 10-12 juni                              Katrineholm 

3 26-28 augusti + 16-19 september + 14-16 oktober      Nyköping 

Bättre arbetsmiljö (BAM) 
Utbildningen vänder sig till förtroendevalda som har fått uppdraget av den lokala 
fackliga organisationen att vara skyddsombud. Samt även andra anställda på företaget. 
I utbildningen går vi igenom Arbetsmiljölagen och dess AFS:ar och hur man kan påverka 
arbetsplatsens arbetsmiljö både fysiskt och psykiskt. 

Tillfälle Kursdatum Ersättning Ort 

1 18-20 mars + 23-25 april FML 7 Nyköping 

2 20-22 maj + 10-12 juni FML 7 Katrineholm 

3 4-6 november + 9-11 december FML 7 Nyköping 

Kollektivavtalet  
Utbildningen vänder sig till förtroendevalda som behöver fördjupa sig i avtalet. Denna 
ska alla förtroendevalda gå och är ett naturligt steg efter Agera.  

Tillfälle Kursdatum Ersättning Ort 

1 4-6 februari FML 7 Katrineholm 

2 18-20 november FML 7 Nyköping 

 

 

Lagar i arbetslivet  
En utbildning som vänder sig till samtliga förtroendevalda i klubbstyrelser.            
Ur innehållet: Förtroendemannalagen, Medbestämmandelagen, 
Diskrimineringslagen, Kvittningslagen, Studieledighetslagen m.m. 

Tillfälle Kursdatum Ersättning Ort 

1 25-27 mars + 10-12 april FML 7 Nyköping 

2 28-30 oktober + 25-27 november FML 7 Katrineholm 

Förhandlarutbildning 
Kursen vänder sig till förtroendevalda som verkar eller är valda som förhandlare.  
Kursen fördjupar sig i förhandlingsarbetet på arbetsplatsen, rollerna, stöd i lagar och  
avtal, förhandlingsordning, preskriptionstider, m.m. 
För att gå denna kurs måste man ha gått Agera, Kollektivavtalet, Lagar i arbetslivet eller 
motsvarande. 

Tillfälle Kursdatum Ersättning Ort 

1 9-12 september FML 7 Nyköping 

Psykosocial arbetsmiljö 
 Grundläggande kunskap om psykosocial arbetsmiljö. 

 Inblick i hur man kan arbeta med konflikthantering. 

 Inblick om skillnaden mellan bra och dålig kommunikation exempelvis 
via kroppsspråk, härskartekniker. 

 Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). 

Tillfälle Kursdatum Ersättning Ort 

1 11-13 november FML 7 Nyköping 

Facklig politisk grundutbildning för förtroendevalda 
Man går igenom IF Metalls syn på olika politikområden som till exempel 
arbetslivsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, industri- och näringspolitik. Varför och 
hur man kan påverka facklig-politiskt inom och utanför IF Metall. 

Tillfälle Kursdatum Ersättning Ort 

1 8-9 april + 29 april FML 6 Katrineholm 

 

 

 



 

Bra att veta 

Ledighet för studier  
Ansök om ledighet hos arbetsgivaren senast 14 dagar före kursstart.  

Ersättning  
IF Metall står för förlorad förtjänst FML § 6, utbildningsarvode vid fridag  
på sitt jobbschema, arbetsgivaren står för förlorad förtjänst enligt § 7. 
Milersättning/resekostnader står IF Metall för vid inlämnat kvitto. 

Anmälan  
Görs i första hand till studieorganisatör på arbetsplatsen därefter till  
avdelningens postbox, postbox.avd22@ifmetall.se 

Avanmälan  
Meddela avdelningen snarast om du skulle bli förhindrad att gå kursen.  
Detta för att undvika avbokningskostnader.   

Frågor och funderingar 
Vid frågor om kurs o.s.v. så kontaktar ni avdelningens studieansvarig 
johan.kristoffersson@ifmetall.se 

Kursplats 
Utbildningarna i Sörmland sker på Tingshusplatsen i Nyköping och 
ABF i Katrineholm. (se inbjudan/bekräftelse för respektive kurs) 

Kursavgift 
Samtliga kurser är kostnadsfria för dig som är medlem i IF Metall,  
du betalar dem via din medlemsavgift. 

Övrigt 
Frukostmacka, lunch samt eftermiddagsfika ingår vid heldags- 
utbildningar. 
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 Tingshusplatsen 2 i Nyköping 
 
 

 

Studieansvarig IF Metall Sörmland 
Namn: Johan Kristoffersson 
Telefon 0155 – 29 28 66 
E-post: johan.kristoffersson@ifmetall.se  

IF Metall Sörmland 
Adress: Tingshusplatsen 2 

611 32 Nyköping 
Telefon: 0155 - 29 28 50 
E-post: postbox.avd22@ifmetall.se 

Hemsida: www.ifmetall.se  
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