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Välkomna till 2017 års studier! 
 

När vi tittar tillbaka på 2016 kan vi konstatera att det har varit ett väldigt bra studieår. 

 

Det har varit ett bra tryck på både avdelningens förtroendemanautbildningar men även dom 

centrala utbildningarna. 

 
 Medlemsutbildningarna har gått över förväntan som är mycket glädjande. 

 

2017 kommer vi att köra två förhandlarutbildningar detta på grund av att efterfrågan har kommit 

ikapp. 

 
Dels kommer det en ny utbildning Försäkringsutbildning för förtroendevalda som ni kan läsa mer 

om i katalogen. Dessutom kommer Organisera och rekrytera att finnas med. 

 

Under hösten 2017 kommer Långholmen folkhögskola att flytta till nya lokaler i Sundbyberg. 

 
Under 2017 kommer det bli hektiskt år då det är både är avtalsrörelse samt en kongress som är i 

Göteborg hur dessa kommer att påverka avdelningen vet vi inte i dagsläget. 

 

Vad vi dock vet är att vi måste fortsätta med att rekrytera till utbildningar och framför allt medlems 

och grundutbildningar för våra förtroendevalda. 
 

 

 

Vi ses i studieverksamheten! 
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Praktisk information 

Om sista anmälningsdag och vikten av att anmäla återbud i tid vid frånvaro 
Sista ansökningsdatum som står i kursprogrammet gäller datum då ansökningarna ska vara 

avdelningen tillhanda.  
 

Tänk på att många söker och alla kanske inte får plats, därför är det viktigt att du meddelar 

förhinder i god tid, annars används medlemsavgifterna till onödiga avbokningskostnader.  

 

Vi rekommenderar att ledigheten söks i samband med att du skickar in kursanmälan. 

 

Reglemente vid utbildningar 
För att kunna få ersättning för resa till och från kursplatsen är det allmänna färdmedel som gäller, 
dvs buss, T-bana, pendeltåg, och att dessa kan styrkas med biljetten. Spara kvittot! 

Endast vid speciella fall, kan du få ersättning för resa med egen bil. Detta ska först godkännas av 

ansvarig på avdelningen. Mat och logi är kostnadsfritt när man deltar på internatkurser.  

 

 
 

Ledigt och kursanmälan för fackliga studier 

Du har som medlem/förtroendevald rätt till ledighet för studier, oavsett vilken anställningsform 

och anställningstid du har och enligt semesterlagen är facklig utbildning semesterlönegrundande. 

 
Sök ledigt för facklig utbildning samtidigt som du anmäler dig till kursen. (se reglerna i 

Studieledighetslagen). Blanketten hittar du i vår katalog eller på: www.ifmetall.se/portal eller 

www.fackligutbildning.se. 

Om du blir antagen till kursen, får du hem ett bekräftelsebrev. Kontakta din studieansvariga eller 

avdelningen vid frågor. 

Blir du nekad ledighet ta kontakt med den som är studieansvarig på din arbetsplats eller 

avdelningen. 
 

 

Ersättningar vid fackliga kurser 
Information om ersättning för varje specifik kurs, hittar du under ”Ledighet/ersättning” vid varje 

kurstillfälle. 

 
OBS Om det finns matallergier eller särskilda behov, meddela det till oss så snabbt som möjligt. 

Det finns hjälpmedel att tillgå för de med nedsatt hörsel. 

http://www.fackligutbildning.se/
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Kursplatser 
 

 

IF Metall Stockholms län 
Kurslokal 

Marieviksgatan 25, Marievik 

T-bana Liljeholmen, Tvärbana Årstadal 

 

ABF Södertälje-Nykvarn 
Nedre Torekällgatan 7, Södertälje 

Pendeltåg Östertälje station sedan buss till 

Södertälje centrum 
 

 
ABF-huset Stockholm 

Sveavägen 41, Stockholm 
T-bana Rådmansgatan 

 
Långholmens Folkhögskola 

Fasta Paviljongen, Alstaviksvägen 21 
T-bana Horstull 

Folkhögskolan flyttar till Sundbyberg 1 september 

                     
 

ABF Märsta 

Västra Bangatan 31A Märsta 

 
Långholmens Folkhögskola 

Löfströms allé 7 

172 66 Sundbyberg 
Tvärbana  

 

  
Runö Folkhögskola 

Åkersberga 
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Läs för mig pappa 
 

Läs för mig, pappa är en heldag då du får träffa en författare och en barnboksbibliotekarie som lär dig mer 

om barns språkutveckling, läsförmåga och varför du som pappa är viktig för att ditt barn ska utveckla ett rikt 

och användbart språk. Du får lära dig vilka böcker som passar för vilka åldrar, göra ett studiebesök på 
biblioteket och du får gratis med dig böcker hem till ditt barn och dig själv efter avslutad träff. 

 

Målgrupp: Medlemmar i LO-förbunden; pappor, bonuspappor, far- och morfäder till barn i åldern 0-12 år. 
 

Ledighet/Ersättning: 

Sök ledigt senast två veckor före kursstart enligt studieledighetslagen,  
 
Medlemmar: ersätts med ett skattefritt stipendium om 110 kronor per timme.  

Förtroendevalda: Du ska söka ledigt med löneavdrag enligt FML § 6 och får ersättning från facket med 

förlorad arbetsförtjänst. 

 

 

Kursdatum och plats 

7 april 
 

ABF Stockholm Ansök senast 7 mars 

20 oktober 

 

ABF Stockholm Ansök senast 20 september 
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Utbildning för medlemmar som saknar 

förtroendeuppdrag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Alla medlemmar har rätt till facklig grundutbildning. Det handlar om att stärka medlemmarnas 

fackliga medvetenhet och uppmuntra dem att använda sina demokratiska rättigheter i den fackliga 

organisationen, på arbetsplatsen och samhället. 

 
Stipendium betalas ut per utbildningsdag för 2017 gäller beloppet 880/dag  

eller 110 kronor per timme. 

 

 

 
 

Medlem i facket 
3 dagar 

 

Facklig Introduktion 
För icke medlemmar 

och medlemmar 
1 dag 
1 dag 

Facket och Samhället 
3 dagar 

Avtalet  
1 dag 

Försäkringsutbildning 
1 dag 

 Arbetsmiljö och Hälsa  
1 dag 

 

Jämställdhet och 
Härskarteknik 

3 dagar 

Läs för mig pappa 
1 dag 
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FACKLIG INTRODUKTION 
Facklig introduktion är det första steget i det tvärfackliga utbildningsstegen. Utbildningen 
riktar sig i första hand till ickemedlemmar, även om medlemmar också är välkomna, 

Syftet är att ge en första orientering om facket och arbetsmarknaden. Den ska locka till 

medlemskap, fackligt engagemang och förbereda för fortsatta studier. Kursen, som anordnas 
i samverkan med ABF, används med fördel som ett verktyg i arbetet med att organisera fler. 
 

Kursinnehåll: 
• Meningen med fackföreningen 

• Kollektivavtalet som begrepp och idé 

• Fackets verktyg för att påverka arbetsplatsen och samhället 
• Facket som demokratisk organisation och folkrörelse• Avtalsförsäkringar  
 

Ledighet/Ersättning: 
Sök ledigt senast två veckor före kursstart enligt studieledighetslagen. Du ersätts med ett skattefritt 

stipendium om 110 kronor per timme. 

 
 
Kursdatum och plats 

 
 

 
 

21 mars  

 

ABF Stockholm Ansök senast 21 februari 

24 mars (Polska) 
 ABF Stockholm 

Ansök senast 17 februari 

25 april 
 ABF Stockholm 

Ansök senast 21 mars 

16 maj 
Haninge kulturhus 

Ansök senast 10 april 

17 oktober 
 ABF Stockholm 

Ansök senast 12 september 

21 november  
 ABF Stockholm 

Ansök senast 21 oktober 

24 november (Polska) 
 ABF Stockholm 

Ansök senast 18 oktober 
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MEDLEM I FACKET 
Medlem i facket är en grundläggande facklig medlemsutbildning. Kursen fokuserar på grundläggande frågor 
som fackföreningens mening och uppgift, kollektivavtalet som idé, hur facket är organiserat och hur man 

som medlem kan påverka.  

 
Kursinnehåll: 
• Meningen med fackföreningen 

• Arbetarrörelsens historia 
• Kollektivavtalet som begrepp och idé 

• Facket som demokratisk organisation och folkrörelse 

• Fackets verktyg för att påverka på arbetsplatsen och i samhället 
• Arbetsmarknadens parter 
• Den svenska modellen 

• Lagar och avtal 
• Försäkringar 

 

Ledighet/Ersättning: 
Sök ledigt senast två veckor före kursstart enligt studieledighetslagen. Du ersätts med ett skattefritt 
stipendium om 110 kronor per timme. 
 

 
Kursdatum och plats 

 20-22 februari  Långholmens 
folkhögskola 

Ansök senast  
16 januari 

Kursen genomförs i Södertälje 

 
6-8 mars ABF Södertälje Ansök senast  

30 januari 

 13-15  mars Långholmens 

folkhögskola 

Ansök senast  

6 februari 

 20-22 mars Långholmens 

folkhögskola 

Ansök senast  

13 februari 

 27-29 mars Långholmens 

folkhögskola 

Ansök senast  

20 februari 
 3-5 april Långholmens 

folkhögskola 

Ansök senast 

 27 februari 
Kursen genomförs i Södertälje 

 
24-26 april  ABF Södertälje Ansök senast  

20 mars 

 8-10 maj  Långholmens 

folkhögskola 

Ansök senast  

3 mars 

Kursen genomförs i Södertälje 15-17 maj ABF Södertälje Ansök senast 

10 april 

 29-31 maj  Långholmens 

folkhögskola 

Ansök senast  

24 april 
 12-14 juni Långholmens 

folkhögskola 

Ansök senast 

8 maj 
OBS: Ny lokal för Långholmens 

folkhögskola 

Löfströms allé 7 Sundbyberg 

18-20 september Långholmens 
folkhögskola i 

Sundbyberg 

Ansök senast  
14 augusti 

OBS: Ny lokal för Långholmens 

folkhögskola 

Löfströms allé 7 Sundbyberg 

2-4 oktober Långholmens 

folkhögskola i 

Sundbyberg 

Ansök senast  

12 september 
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 OBS: Ny lokal för 

Långholmens folkhögskola 

Löfströms allé 7 Sundbyberg 

9-11 oktober Långholmens 

folkhögskola i 

Sundbyberg 

Ansök senast  

4 september 

Kursen genomförs i Södertälje 16-18 oktober ABF Södertälje Ansök senast  
11 september 

OBS: Ny lokal för Långholmens 

folkhögskola 

Löfströms allé 7 Sundbyberg 

23-25 oktober 
Kursen genomförs på 

Polska 

Långholmens 
folkhögskola i 

Sundbyberg 

Ansök senast 
18 september 

OBS: Ny lokal för Långholmens 

folkhögskola 

Löfströms allé 7 Sundbyberg 

30 oktober – 1 
november 

Långholmens 
folkhögskola i 

Sundbyberg 

Ansök senast 
25 september 

OBS: Ny lokal för Långholmens 

folkhögskola 

Löfströms allé 7 Sundbyberg 

 6-8 november 

Kuren genomför på 
spanska 

Långholmens 

folkhögskola i 
Sundbyberg 

Ansök senast 

2 oktober 

Kursen genomförs i Haninge 

 
13-15 november Haninge kulturhus Ansök senast 

9 oktober 

OBS: Ny lokal för Långholmens 

folkhögskola 

Löfströms allé 7 Sundbyberg 

20-22 november Långholmens 
folkhögskola i 
Sundbyberg 

Ansök senast 
16 oktober 

OBS: Ny lokal för Långholmens 

folkhögskola 

Löfströms allé 7 Sundbyberg 

27-29 november Långholmens 
folkhögskola i 

Sundbyberg 

Ansök senast  
23 oktober 

Kuren genomför i Södertälje 

 
4-6 december ABF Södertälje Ansök senast 

30 november 

 

 

JÄMSTÄLLDHET OCH HÄRSKARTEKNIKER FÖR MEDLEMMAR 

Utbildningen tar upp varför kvinnor och män ofta har olika arbetsvillkor behandlas olika i samhället och 

inom organisationer för att därigenom öka kunskapen om jämställdhet på arbetsplatsen och i samhället. 

Utbildningen syftar även till att medvetandegöra deltagarna om hur härskartekniker fungerar och har som 

mål att deltagarna ska kunna se när härskartekniker används och få verktyg att förebygga, motverka och 
hantera situationer där man blir utsatt för en härskarteknik. 
 

Kursinnehåll: 
jämställdhet i arbetslivet och i samhället 
diskrimineringslagen 

härskartekniker 
 
Ledighet/Ersättning: 

Sök ledigt senast två veckor före kursstart enligt studieledighetslagen, du ersätts med ett skattefritt 
stipendium om 110 kronor per timme. 

 
 

Kursdatum och plats 

5-7 december 

 

ABF Stockholm Ansök senast 5 november 
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FACKET OCH SAMHÄLLET 
Facket och samhället är en facklig-politisk medlemsutbildning, och utgör nästa steg efter en 
Grundläggande medlemsutbildning. Kursen fokuserar på fackets samhällspåverkan och syftar 

Till att väcka engagemang för samhällsfrågor och politik. 

 
Kursinnehåll: 
• Politiska ideologier 

• Fackföreningsrörelsens värderingar 
• Facklig politik och facklig-politisk samverkan 

• Angreppet på löftet 

• Politikermedverkan 
 
Förkunskaper: 

Grundläggande medlemsutbildning 
 

Ledighet/Ersättning: 

Sök ledigt senast två veckor före kursstart enligt studieledighetslagen, du ersätts med ett skattefritt 
stipendium om 108 kronor per timme.  
 
 

Kursdatum och plats 

Kuren genomförs i Södertälje 20-22 mars ABF Södertälje Ansök senast  

13 januari 

 24-26 april Långholmens 

folkhögskola 

Ansök senast  

20 mars 

 8-10 maj Långholmens 

folkhögskola 

Ansök senast 

3 april 

 29-31 maj Långholmens 

folkhögskola 

Ansök senast  

24 april 

Kuren genomförs i Södertälje 12-14 juni ABF Södertälje Ansök senast 
8 maj 

OBS: Ny lokal för 

Långholmens folkhögskola 

Löfströms allé 7 Sundbyberg 

25-27 september Långholmens 
folkhögskola i 

Sundbyberg 

Ansök senast 
21 augusti 

OBS: Ny lokal för 

Långholmens folkhögskola 

Löfströms allé 7 Sundbyberg 

16-18 oktober  Långholmens 

folkhögskola i 
Sundbyberg 

Ansök senast  

11 september 

OBS: Ny lokal för 

Långholmens folkhögskola 

Löfströms allé 7 Sundbyberg 

13-15 november Långholmens 
folkhögskola i 
Sundbyberg 

Ansök senast 
9 oktober 

Kuren genomförs i Södertälje 11-13 december   ABF Södertälje Ansök senast 
6 november 
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AVTALET FÖR MEDLEMMAR 
Grundläggande om reglerna i arbetslivet. Vi går igenom kollektivavtalet på arbetsplatsen, och hur din 
fackliga organisation kan verka på din arbetsplats genom förhandlingar. Vi går också igenom hur du som 

medlem kan vara med och påverka kollektivavtalet.  

  
Ledighet/Ersättning: 
Sök ledigt senast två veckor före kursstart enligt studieledighetslagen, du ersätts med ett skattefritt 

stipendium om 108 kronor per timme.  
 

Kursdatum och plat 

18 maj 

 

IF Metall Stockholms län Ansök senast 18 april 

12 oktober 

 

IF Metall Stockholms län Ansök senast 12 september 

 

FÖRSÄKRINGSUTBILDNING FÖR MEDLEMMAR  
Utbildningen vänder sig till dig som är intresserade av försäkringar. Vi kommer att gå igenom det sociala 
skyddsnätet när det gäller socialförsäkringssystemet och försäkringarna som finns i kollektivavtalet och 

medlemskapet. Du kommer även att få gå genom ditt försäkringsskydd.  
Efter utbildningen kommer du att ha fått utökade kunskaper om det system som finns för att skydda oss när 
vi inte kan arbeta och hur det finansieras. 
 
Ledighet/Ersättning: 

Sök ledigt senast två veckor före kursstart enligt studieledighetslagen, du ersätts med ett skattefritt 
stipendium om 108 kronor per timme. 

 
 

Kursdatum och plats: 

14 september 

 

IF Metall Stockholms län Ansök senast 14 augusti 

 

 

 ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA FÖR MEDLEMMAR 
Denna utbildning vänder sig till dig som medlem och önskar mer kunskaper om 

arbetsmiljöarbetet/arbetsmiljö.  Under kursen behandlar vi den anställdes skyldigheter och 
rättigheter, aktörernas roller och SAMVERKAN 

 
Ledighet/Ersättning: 
Sök ledigt senast två veckor före kursstart enligt studieledighetslagen, du ersätts med ett skattefritt 

stipendium om 108 kronor per timme.  
 
 

Kursdatum och plats 

27 september 

 

IF Metall Stockholms län Ansök senast 27 augusti 
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Utbildning för medlemmar under 30 år 

som saknar förtroendeuppdrag 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Konferens 
Ung och förtroendevald 

1 dag 
 

Om Facket  
2 dagar 

 

Om Försäkringar 
1 dag 

Om Samhället 
2 dagar 

Om feminism 
2 dagar 

 

Om 
Främlingsfientlighet 

2 dagar 
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OM FACKET 
Om facket är den första i raden av tvärfackliga ungdomskurser. Kursen ger en första inblick 
i den fackliga organisationen, våra rättigheter och skyldigheter på arbetsmarknaden, 

hur kollektivavtalet fungerar och hur man kan påverkar både på arbetsplatsen och i organisationen.  

 
Kursinnehåll: 
• Människovärde 

• Unga arbetare och makten på arbetets marknad 
• Klass och rättvisa 

• Facklig aktion och påverkan 

. 
Målgrupp:  
Medlemmar och blivande medlemmar under 30 år.  

 
Ledighet/Ersättning: 

Sök ledigt senast två veckor före kursstart enligt studieledighetslagen, du ersätts med ett skattefritt 

stipendium om 108 kronor per timme.  
 
 

Kursdatum och plats: 

 13-14 februari Långholmens 

folkhögskola 

Ansök senast 

9 januari  

 27-28 mars Långholmens 

folkhögskola 

Ansök senast 

20 februari 
 24-25 april Långholmens  

folkhögskola 

Ansök senast  

20 mars 

 15-16 maj Långholmens 
folkhögskola 

Ansök senast  
10 april 

 12-13 juni Långholmens  
folkhögskola 

Ansök senast 
8 maj 

OBS: Ny lokal för 

Långholmens folkhögskola 

Löfströms allé 7 Sundbyberg 

25-26 september Långholmens 
folkhögskola i 

Sundbyberg 

Ansök senast 
21 augusti 

OBS: Ny lokal för 

Långholmens folkhögskola 

Löfströms allé 7 Sundbyberg 

23-24 oktober Långholmens 

folkhögskola i 
Sundbyberg 

Ansök senast  

18 september 

OBS: Ny lokal för 

Långholmens folkhögskola 

Löfströms allé 7 Sundbyberg 

6-7 november Långholmens 

folkhögskola i 
Sundbyberg 

Ansök senast  

2 oktober 

OBS: Ny lokal för 

Långholmens folkhögskola 

Löfströms allé 7 Sundbyberg 

4-5 december Långholmens 

folkhögskola i 

Sundbyberg 

Ansök senast  

30 oktober 
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OM FRÄMLINGSFIENTLIGHET 
Om främlingsfientlighet är en av temakurserna för unga upp till 30 år. En kurs som bland annat diskuterar 
främlingsfientlighet, de politiska krafterna bakom och allas vår rätt att vara olika. 

 

Kursinnehåll: 
• Vad är främlingsfientlighet? 
• Politiken bakom 

• Ta debatten 
• Allas lika värde 

 

Förkunskaper: 
Grundläggande facklig medlemsutbildning, t ex Om facket, eller motsvarande kunskaper. Deltagare 
rekommenderas att även gå en facklig-politisk medlemsutbildning, t ex Om samhället, före Om 

främlingsfientlighet.  
 

Målgrupp:  

Medlemmar under 30 år.  
 
Ledighet/Ersättning: 
Sök ledigt senast två veckor före kursstart enligt studieledighetslagen, du ersätts med ett skattefritt 

stipendium om 108 kronor per timme. 
 
 

Kursdatum och plats: 

30-31 oktober 

 

OBS: Ny lokal för Långholmens 

folkhögskola 

Löfströms allé 7 Sundbyberg 

Ansök senast 25 september 
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OM FÖRSÄKRINGAR 
Om försäkringar är en av temakurserna för unga upp till 30 år. Här får deltagarna insikt i de försäkringsskydd 
som det fackliga medlemskapet ger, samt våra framförhandlade försäkringar som finns genom 

kollektivavtalen. 

 
Kursinnehåll: 
• Så undviker du att gå miste om en kvarts miljon! 

• Vad har jag rätt till? 
• Vilka försäkringar finns? 
• Hur gör jag om det händer någonting?  

 

Förkunskaper: 
Grundläggande medlemsutbildning 

 
Målgrupp:  
Medlemmar under 30 år.  

 
Ledighet/Ersättning: 

Sök ledigt senast två veckor före kursstart enligt studieledighetslagen, du ersätts med ett skattefritt 

stipendium om 108 kronor per timme. 
 

 
Kursdatum och plats: 

4 maj 

 

Långholmens folkhögskola Ansök senast 30 mars 

13 december  

 

OBS: Ny lokal för Långholmens folkhögskola 

Löfströms allé 7 Sundbyberg 
Ansök senast 8 november 
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OM SAMHÄLLET 
Om samhället är det andra steget i raden av tvärfackliga ungdomskurser. Kursen ger en 
grundläggande förståelse kring hur välfärdssamhället fungerar och varför politiska beslut kan vara viktiga för 

facket. Kursen tar även upp de politiska ideologierna och varför LO samverkar med just Socialdemokraterna. 

 
Kursinnehåll: 
• Den fackliga ideologin 

• Rätten till ett värdigt arbetsliv 
• Ordning och rättvisa 

• Opinionsbildning och facklig kamp 

. 
Förkunskaper: 
Grundläggande medlemsutbildning 

 
Målgrupp:  

Medlemmar under 30 år.  

 
Ledighet/Ersättning: 
Sök ledigt senast två veckor före kursstart enligt studieledighetslagen, du ersätts med ett skattefritt 
stipendium om 108 kronor per timme. 

 
 

Kursdatum och plats: 

3-4 april 

 

Långholmens folkhögskola Ansökan senast 27 februari 

22-23 maj 

 

Långholmens folkhögskola Ansökan senast 18 april 

23-24 oktober 

 

OBS: Ny lokal för Långholmens 

folkhögskola 

Löfströms allé 7 Sundbyberg 

Ansökan senast 18 september 

20-21 november 
 

OBS: Ny lokal för Långholmens 

folkhögskola 

Löfströms allé 7 Sundbyberg 

Ansökan senast 16 oktober 

11-12 december 
 

OBS: Ny lokal för Långholmens 

folkhögskola 

Löfströms allé 7 Sundbyberg 

Ansökan senast 6 november 
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OM FEMINISM 
Om feminism är en ny temautbildning för unga upp till 30 år. En kurs som ger dig inblick i hur facket arbetar 
för att nå jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet och i samhället. Du får insikt och kunskap om 

hur jämställdheten brister på arbetsmarknaden och vad vi kan göra för att åstadkomma förändring.  

 
Kursinnehåll:  
• Hur jämställt är Sverige?  

• Vad är feminism? 
• Fackligt arbete för ett jämställt arbetsliv  

• Vad kan jag göra? 

 
Målgrupp:  
Medlemmar under 30 år.  

 
Förkunskaper: 

Grundläggande facklig medlemsutbildning, t ex Om facket, eller motsvarande kunskaper. Deltagare 

rekommenderas att även gå en facklig-politisk medlemsutbildning, t ex Om samhället, före Om feminism. 
 
 
Ledighet/Ersättning: 

Sök ledigt senast två veckor före kursstart enligt studieledighetslagen, du ersätts med ett skattefritt 
stipendium om 108 kronor per timme. 
 

 

Kursdatum och plats: 

2-3 maj 
 

Långholmens folkhögskola Ansök senast 27 mars 

16-17 oktober 
 

OBS: Ny lokal för Långholmens 

folkhögskola 

Löfströms allé 7 Sundbyberg 

Ansökan senast 11 september 

 
 

KONFERENS FÖR UNG OCH FÖRTROENDEVALDA  

Konferensen vänder sig till unga förtroendevalda. Vi kommer diskutera hur man tillsammans kan driva 
ungdomsfrågor. 

Är IF Metalls avdelningar en organisation där även ungas idéer och erfarenheter tas tillvara? 

Finns unga människor representerade på beslutande poster?  

För att se till att ovanstående fungerar, behöver vi träffas, utbyta erfarenheter och lägga upp vår 
verksamhet. efter konferensen åker vi till Ball Breaker där vi äter en middag och kör 3-kamp. 

 

Målgrupp: 

Utbildningen vänder sig till förtroendevalda under 30 år. 

 
Ledighet/Ersättning: 

Du ska söka ledigt med löneavdrag enligt FML § 6 och får ersättning från facket med förlorad 
arbetsförtjänst. 
 

Kursdatum och plats: 

1 juni  Ansök senast 1 maj 
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Utbildning för förtroendevalda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 
AGERA och Kollektivavtalet är grunden i studiesystemet. Utöver det finns en rad utbildningar 

för att du ska kunna utvecklas i ditt uppdrag. 

 

 

 

Försäkringsutbildning 
5 dagar 

Insikter 
10 dagar 

Hållbart arbete 
2 dagar 

Jämställdhet och 
Härskarteknik 

3 dagar 

Förhandlarutbildning 
5 dagar 

 

Organisera och 
rekrytera 
2 dagar 

Kollektivavtalet 
3 dagar 

AGERA 
10 dagar 

 

Uppdragsutbildningar 

BAM- 
Bättre Arbetsmiljö 

5 dagar 

Vidareutbildning Bättre 
Arbetsmiljö 

3 dagar 

Lagar i arbetslivet 
6 dagar 

Informationsträff för 
Avdelningsombud/Kontaktombud 

1 dag 



21 
 

 

INFORMATIONSTRÄFF FÖR AVDELNINGSOMBUD/KONTAKTOMBUD 
Den här träffen är tänkt att fungera som ett stöd för dig i ditt uppdrag. 

Vi kommer att gå igenom rollen som avdelningsombud, och ta upp aktuella ämnen. Du kommer också 

träffar andra avdelningsombud och utbyta erfarenheter. 

 
Målgrupp: 

Målgruppen för kursen är avdelningsombud/Kontaktombud på små företag. 

Ledighet/Ersättning: 

Du ska söka ledigt med löneavdrag enligt FML § 6 och får ersättning från facket med förlorad 
arbetsförtjänst. 

 

Kursdatum och plats: 

28 april 
 

IF Metall Stockholms län Ansök senast 28 mars 

23 november 
 

IF Metall Stockholms län Ansök senast 23 oktober 
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AGERA  
Agera är en sammanhängande utbildning som består av 3 + 4 + 3 dagars process utbildning. 
 

Kursen vänder sig till alla förtroendevalda oavsett vilket uppdrag du har. Vi går igenom din roll som 

förtroendevald. Hitta engagemang och din plats i det fackliga arbetet samt du får verktyg för att sköta ditt 
fackliga uppdrag. 
 

Deltagarna ska efter utbildningen ha grundläggande kunskaper om:  
IF Metalls organisation. 

Arbetsrörelsens värderingar. 

Arbetsrätten och Kollektivavtal. 
Agerande arbetsrätt. 
Samhällets trygghetssystem. 

 
Ledighet/Ersättning: 

Du ska söka ledigt med löneavdrag enligt FML § 6.  Dag 4, 5, 6, 7 Facket ersätter med förlorad 

arbetsförtjänst. För dag 1, 2, 3, 8,9, 10 ledigt med bibehållna anställningsförmåner enligt FML § 7 (lön från 
arbetsgivaren).  
 
 

Kursdatum och plats: 

16-18 januari + 6-9 februari +  
27 februari – 1 mars 

ABF Södertälje Ansök senast 1 januari 

27-29 mars + 24-27 april + 15-17 maj IF Metall Stockholm län Ansök senast 27 februari 

28-30 augusti + 18-21 september 

 + 9-11 oktober 
IF Metall Stockholms län Ansök senast 28 juli 

2-4 oktober + 23-26 oktober +  

13-15 november 
ABF Märsta Ansökan senast 2 september 

16-18 oktober + 6-9 november + 27-

29 november 
IF Metall Stockholms län Ansök senast 16 september 
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KOLLEKTIVAVTALET 
Skillnader mellan olika avtal, skillnad mellan avtal och lag, hur ett avtal kommer till. Du får även lära dig att 
hitta i avtalet. Rätts-och intressetvister, olika avtal på arbetsmarknaden och processen bakom ett riksavtal. 

 

Förkunskaper: 
AGERA eller motsvarande kunskaper. 
 

Ledighet/Ersättning: 
Du ska söka ledigt med bibehållna anställningsförmåner enligt FML § 7 och får lön från arbetsgivaren som 

om du skulle ha jobbat. 

 

Kursdatum och plats: 

23-25 mars ABF Södertälje Ansök senast 23 februari 

12-14 juni IF Metall Stockholms län Ansök senast 12 maj 

1-3 november IF Metall Stockholms län Ansök senast 1 oktober 

 

 

LAGAR I ARBETSLIVET 
Kursen vänder sig till alla förtroendevalda oavsett vilket uppdrag du har. Vi går igenom arbetsrätt och den 

lagstiftning som råder på arbetsmarknaden. Hur kommer lagarna till? Vilka är lagstiftarnas intentioner med 

de olika lagarna? Genomgång av Medbestämmandelagen, Lagen om Anställningsskydd, 
Studieledighetslagen, Diskrimineringslagen, Förtroendemannalagen samt kopplingen mellan 

Arbetsmiljölagen och Medbestämmandelagen.  
 

Förkunskaper: 
AGERA och Kollektivavtalet eller motsvarande kunskaper. 

 
Ledighet/Ersättning: 
Du ska söka ledigt med bibehållna anställningsförmåner enligt FML § 7 och får lön från arbetsgivaren som 

om du skulle ha jobbat. 
 

Kursdatum och plats: 

8-10 + 29-31 maj IF Metall Stockholms län Ansök senast 8 april 

11-13 september + 2-4 oktober IF Metall Stockholms län Ansök senast 11 augusti 
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FÖRSÄKRINGSUTBILDNING 
Utbildningens övergripande syfte är att ge deltagarna översiktlig kunskap om dagens social-
/avtalsförsäkringar för att stödja arbetsplatsernas försäkringsarbete. Deltagarna ska efter utbildningen få 

verktyg att både hjälpa medlemmar och påverka IF Metall och samhällsutvecklingen. 
 
Målgrupp 
Målgruppen för kursen är i första hand försäkringsinformatör, skyddsombud.  

Men är öppen för alla som är fackligt förtroendevalda. 

Förkunskaper: 

AGERA och kollektivavtalet eller motsvarande kunskaper. 

Ledighet/Ersättning: 

Du ska söka ledigt med löneavdrag enligt FML § 6 och får ersättning från facket med förlorad 

arbetsförtjänst. 

 

Kursdatum och plats: 

6-10 mars 

 

IF Metall Stockholms län Ansök senast 6 februari 

13-17 november 

 

IF Metall Stockholms län Ansök senast 13 oktober 

 

 

 

FÖRHANDLARUTBILDNING 
Utbildningen vänder sig till dig som är förhandlare på din arbetsplats. Du behöver inte vara en van 

förhandlare då denna kurs är en grundutbildning. Under kursen kommer du att få gå igenom lagstiftningen 
och prova på praktiskt förhandlingsspel. OBS! Utbildningen är 5 dagar i följd. 
 

Förkunskaper: 
AGERA och kollektivavtalet samt Lagar i arbetslivet eller motsvarande kunskaper. 

 
Ledighet/Ersättning: 

Du ska söka ledigt med bibehållna anställningsförmåner enligt FML § 7 och får lön från arbetsgivaren, som 
du skulle ha jobbat. 

 

 

Kursdatum och plats: 

3-7 april 
 

IF Metall Stockholms län Ansök senast 3 mars 

4-8 december 
 

IF Metall Stockholm län Ansök senast 4 november 
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ORGANISERA OCH REKRYTERA 
Kursens övergripande syfte är att ge inspiration och redskap för att kunna utvecklas i rollen som 
förtroendevald samt att utveckla det lokala fackliga arbetet med fokus på att få fler aktiva medlemmar. 

Dagarna ska ge fördjupande kunskaper om organisering och bygger på erfarenhetsutbyte och 

funktionsträning. 

 
Förkunskaper: 

AGERA eller motsvarande kunskaper. 
 
Ledighet/Ersättning: 

Du ska söka ledigt med bibehållna anställningsförmåner enligt FML § 7 och får lön från arbetsgivaren, som 
du skulle ha jobbat. 

 

 
Kursdatum och plats: 

20-21 Mars 
 

IF Metall Stockholms län Ansök senast 20 februari 

30-31 oktober  
 

IF Metall Stockholm län Ansök senast 30 september 

 
 

HÅLLBART ARBETE 
Utbildningen vänder sig till förtroendevalda och representanter från företag som vill utveckla 
arbetsorganisationen på företaget/ arbetsplatsen Syftet med utbildningen är att ge deltagarna kunskap om 

verktyget Hållbart arbete som kan användas till utveckling av produktionssystem och arbetsorganisation.  

 
Förkunskaper: 
AGERA eller motsvarande kunskaper  

 
Ledighet/Ersättning: 

Du ska söka ledigt med bibehållna anställningsförmåner enligt FML § 7 och får lön från arbetsgivaren som 
om du skulle ha jobbat. 

 

 
Kursdatum och plats: 

22-23 mars 
 

IF Metall Stockholms  län Ansök senast 22 februari 

5-6 oktober 
 

IF Metall Stockholms län Ansök senast 5 september 
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ORDFÖRANDEUTBILDNING 
Du är vald till ordförande i din fackliga organisation. Medlemmarna har genom valet av dig, visat ett stort 
förtroende och har nu förhoppningar på dig. Men hur ska/kan du leva upp till det förtroendet? Under 

utbildningen diskuterar vi din roll som ordförande. Vi analyserar mötesteknik och ledarskap. Vi diskuterar 

även styrelsens arbetssätt, olika verksamhetsformer samt stadgar och regler. Utbildningen är tvärfacklig. 
 
Förkunskaper: 

AGERA och kollektivavtalet eller motsvarande kunskaper. 
 

Ledighet/Ersättning: 

Du ska söka ledigt med bibehållna anställningsförmåner enligt FML § 7 och får lön från arbetsgivaren, som 
du skulle ha jobbat. 
 

 
Kursdatum och plats: 

18-19 maj 
 

ABF Stockholm Ansök senast 18 april 

 

 

KASSÖRSUTBILDNING 
Utbildningen riktar sig till kassören på klubben. Under utbildningen diskuterar vi de arbetsuppgifter och det 

ansvar som uppdraget medför. Deltagaren får kunskap som krävs för uppdraget. 
 

Innehåll:  
Bokföringsskyldighet utifrån lagar och regler såsom bokförings- och årsredovisningslagen, 

God redovisningssed. 
Kassörens arbetsområde och ansvar 

Löpande bokföring 

Kontoplan EU-bas 2006, 

Enklare årsbokslut 
Kontotyper- och ansvar 

Resultat- och balansräkning  

 
Förkunskaper: 

AGERA och kollektivavtalet eller motsvarande kunskaper. 
Viss datakunskap krävs för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen. 

 

Ledighet/Ersättning: 
Du ska söka ledigt med löneavdrag enligt FML § 6 och får ersättning från facket med förlorad 

arbetsförtjänst. 

 

Kursdatum och plats: 

15-16 maj 
 

ABF Stockholm Ansök senast 16 april 
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REVISORSUTBILDNING 
Utbildningen riktar sig till den som är vald till revisor i en klubb, sektion eller 
avdelning. Kursen går igenom revisorns uppdrag och ansvar, hur en revision planeras och genomförs, vilka 

krav revisorn ska ställa på bokföringen och den ekonomiska redovisningen och hur en revisionsrapport 

formuleras. Kursen ger flera konkreta verktyg som deltagarna kan använda i sitt uppdrag.  
 
Kursinnehåll:  

- Revisorns uppdrag och ansvar 
- Styrelsens ansvar för den ekonomiska förvaltningen  

- Bokföring och redovisning  

- Revisionsrapporter 
 
Förkunskaper: 

AGERA och kollektivavtalet eller motsvarande kunskaper. 
Viss datakunskap krävs för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen. 

 

Ledighet/Ersättning: 
Du ska söka ledigt med löneavdrag enligt FML § 6 och får ersättning från facket med förlorad 
arbetsförtjänst. 
 

Kursdatum och plats: 

16 oktober 

 

ABF Stockholm Ansök senast 16 september 

 
 

SEKRETERARUTBILDNING 
Att vara sekreterare i organisationen är en viktig uppgift. På denna utbildning går vi igenom 

mötesteknik, rollen som sekreterare, hur man skriver protokoll, hur olika protokoll kan se ut, 

språket, administration och praktiska övningar på datorn. Viss datakunskap krävs för att du ska kunna 
tillgodogöra dig utbildningen. Utbildningen är tvärfacklig. 

 
Förkunskaper: 
AGERA och kollektivavtalet eller motsvarande kunskaper. 

 
Ledighet/Ersättning: 

Du ska söka ledigt med löneavdrag enligt FML § 6 och får ersättning från facket med förlorad 

arbetsförtjänst. 

 

Kursdatum och plats: 

22-23 maj 

 

ABF Stockholm Ansök senast 22 april 
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STUDIEORGANISATÖRSUTBILDNING  
Du har åtagit dig den viktiga rollen som studieorganisatör. Tillsammans med den övriga styrelsen utformar 
du denna roll och utvecklar ett intressant studiearbete till inspiration för medlemmarna och organisationens 

framgång. Utbildningen är tvärfacklig. 

 
Vi diskuterar hur man planerar studieutbudet som kurser och studiecirklar, men också hur man rekryterar 
deltagare. Vi går igenom studieledighetslagen och förtroendemannalagen. Vilka mål har fackföreningen med 

sina studier? 
 

Förkunskaper: 

AGERA och kollektivavtalet eller motsvarande kunskaper. 
 
Ledighet och ersättning: 

Du ska söka ledigt med löneavdrag enligt FML § 6 och får ersättning från facket med förlorad 
arbetsförtjänst. 

 

 
Kursdatum och plats: 

1-2 juni 

 

ABF Stockholm Ansök senast 1 maj 

 

 

STUDIEORGANISATÖRSKONFERENS 
Klubbarnas studieorganisatörer eller ni som rekryterar till studier. Vi träffas för att diskutera aktuella frågor. 
Hur vi ska arbeta för att få förtroendevalda och medlemmar till studier,  

Vi kommer att arbeta med studieplan för din egen arbetsplats. 
 

Ledighet/Ersättning: 

Du ska söka ledigt med löneavdrag enligt FML § 6 och får ersättning från facket med förlorad 

arbetsförtjänst. 
 

 

Kursdatum och plats: 

30 januari 
 

IF Metall Stockholm län Ansök senast 1 januari 
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JÄMSTÄLLDHETSUTBILDNING OCH HÄRSKARTEKNIK  
Utbildningen ger verktyg för att utveckla jämställdhetsarbetet inom den fackliga organisationen 

och på arbetsplatsen. Fokus ligger på lagen och hur den kan användas i samspel med andra lagar 

och skapande av en jämställdhetsplan. 

Utbildningen syftar även till att medvetandegöra deltagarna om hur härskartekniker fungerar och 

har som mål att deltagarna ska kunna se när härskartekniker används och få verktyg att förebygga, 

motverka och hantera situationer där man blir utsatt för en härskarteknik. 

Vi ser gärna att man tar med sig företagets jämställdhets- eller mångfaldsplan till utbildningen 

Förkunskaper: 
AGERA och kollektivavtalet eller motsvarande kunskaper. 

Ledighet/Ersättning: 

Du ska söka ledigt med löneavdrag enligt FML § 6 och får ersättning från facket med förlorad 
arbetsförtjänst. 

 

Kursdatum och plats: 

26-28 april 

 

ABF Stockholm Ansök senast 26 mars 

 

29 november – 1 december 

 

ABF Stockholm 

 

Ansök senast 29 oktober 
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BAM - BÄTTRE ARBETSMILJÖ 
Utbildningen vänder sig till dig som är skyddsombud, arbetsledare eller på annat sätt deltar i 
arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Arbetsmiljön är en av de viktigaste frågorna i framtiden.  

En bra arbetsmiljö ger ökad trivsel och lägre sjukfrånvaro. Du som är skyddsombud eller  

 
Arbetsledare har en viktig roll i arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.  
 

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om samverkan i det lokala arbetsmiljöarbetet. Under 
kursens gång kommer vi att gå igenom bl a skyddsombudets och chefens roll, arbetsmiljölagen och gällande 

regelverk, försäkringar, riskbedömningar, olycksfall och tillbud och systematiskt arbetsmiljöarbete. 

 
Ledighet/Ersättning: 
Du ska söka ledigt med bibehållna anställningsförmåner enligt FML § 7 och får lön från arbetsgivaren, som 

du skulle ha jobbat. Kursen kostar 6 300 kr (exkl. moms) och detta skall arbetsgivaren stå för.  
Sök ledigt på blanketten för arbetsmiljöutbildning. 

 

 

Kursdatum och plats 

20-22 februari + 13-14 mars 
 

IF Metall Stockholms län Ansök senast 20 januari 

2-4 + 22-23 maj 
 

IF Metall Stockholms län Ansök senast 2 april 

4-6 + 25-26 September IF Metall Stockholms län 
Ansök senast 4 augusti 

 

20-22 november + 11-12 december 

 
IF Metall Stockholms län Ansök senast 20 oktober 

 
 

VIDAREUTBILDNING BÄTTRE ARBETSMILJÖ 
Utbildningen vänder sig till dig som är skyddsombud eller arbetsledare och har genomgått  

BAM-utbildning. Utbildningen syftar till att deltagarna skall fördjupa sina kunskaper om förändringsarbete 
för att skapa en ökad samverkan mellan parterna i arbetsmiljöfrågor, kunna 
genomföra riskbedömningar samt att upprätta och arbeta med handlingsplaner.  

Du blir insatt i gällande lagar och regelverk och får verktyg för implementering av nya föreskrifter på 
arbetsplatsen. 

 

Förkunskaper: 
Bättre arbetsmiljö (BAM). 
 

Ledighet och ersättning: 

Du ska söka ledigt med bibehållna anställningsförmåner enligt FML § 7 och får lön från arbetsgivaren, som 
du skulle ha jobbat. Kursen kostar 3 600 kronor (plus moms). 
Sök ledigt på blanketten för arbetsmiljöutbildning. 

 
 
Kursdatum och plats 

7-9 juni 

 

IF Metall Stockholms län Ansök senast 7 maj 

23-25 oktober 
 

IF Metall Stockholms län Ansök senast 23 september 
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VALBEREDNINGSUTBILDNING 
Du som är vald som valberedare har en mycket viktig arbetsuppgift framför dig. Som valberedare är din 
uppgift att analysera dagens styrelse och hur det arbetar. Både tradition och förnyelse måste gå hand i hand 

när du analyserar de olika styrelsefunktionerna. Under kursen diskuterar vi hur valberedningsarbetet går till 

och när arbetet börjar, hur vi skapar en bra balans i styrelsen och ibland övriga förtroendevalda. Som 
valberedare påverkar man genom sitt arbete framtiden för din fackliga organisation. 
 

Innehåll:  
Valberedarens roll och arbete  

Analys av styrelsens arbete 

Stadgar 
Rollspel 
Det svåra samtalet 

Pedagogik 
 

Förkunskaper: 

AGERA och kollektivavtalet eller motsvarande kunskaper. 
Samt facklig-politisk förtroendemannautbildning. 
 
Ledighet och ersättning: 

Du ska söka ledigt med bibehållna anställningsförmåner enligt FML § 7 och får lön från arbetsgivaren, som 
du skulle ha jobbat.  
 

 
Kursdatum och plats 

28-29 september 

 

ABF Stockholm Ansök senast 28 augusti 

   
   
   

INSIKTER 
Kursen vänder sig till dig som är förtroendevald, oavsett vilket uppdrag du har. Idag ifrågasätts de fackliga 
värderingarna och grunderna av många. Ideologisk medvetenhet och politisk kunskap är inte längre lika 

självklar för medlemmarna i LO-förbunden. Samtidigt har arbetsgivarna flyttat fram sina positioner och 

osäkra anställningar och dåliga arbetsvillkor blir allt vanligare på arbetsmarknaden. Insikter har som 
övergripande mål att förmedla kärnan i den fackliga ideologin.  
 

Kursen är en mycket levande och flexibel utbildning. Varje utbildning präglas och formas av de människor 
som deltar. Deras erfarenheter, kunskaper och behov styr till stor del hur utbildningen utformas. Kursen är 

intensiv och uppslukande. 

 
Förkunskaper: 
AGERA och kollektivavtalet eller motsvarande kunskaper. 
 

Ledighet/Ersättning: 
Du ska söka ledigt med löneavdrag enligt FML § 6 och får ersättning från facket med förlorad 
arbetsförtjänst.  

 
Datum för insikter hittar du på www.ifmetall.se/portal eller www.fackligutbildning.se. 
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FÖRSÄKRINGSINFORMATÖRSUTBILDNING 
Som nybliven försäkringsinformatör kommer LO-distriktet att erbjuda dig en grundutbildning för ditt 
uppdrag. Kursen är tvärfacklig och arrangeras av LO-distriktet och Folksam i Stockholm. Information och 

kallelse till utbildningen skickas i ett separat brev direkt hem till dig, när du är registrerad som 

försäkringsinformatör. 
 
Det är viktigt att du tar dig tid och går denna utbildning. När du har genomgått grundutbildningen, kommer 

du att varje år kallas till en endags vidareutbildning, där man går igenom nyheter och förändringar i våra 
försäkringar. Även detta arrangeras av LO-distriktet. 

  

Information om utbildningarna besvaras av David Risberg på LO-distriktet, 
telefon 070-265 01 21 eller via e-post: david.risberg@lo.se 
 

 

 

INTRESSERAD AV FLER UTBILDNINGAR? 
Det finns många fler centrala utbildningar, både grundutbildningar och mer avancerade på Medlemsportalen 
www.ifmetall.se/portal.  

 
LO’s centrala utbildningspaket är mycket omfattande, så av utrymmesskäl har vi inte tagit med det i 
katalogen. Om du undrar över något, ta kontakt med din studieorganisatör eller ring till avdelningen. 
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VI ARBETAR MED STUDIER I IF METALL STOCKHOLMS LÄN 
 
Om du har frågor när det gäller studierna i avdelningen ska du i första hand vända dig till din 

studieorganisatör på din arbetsplats. Om du inte har någon klubb kan du kontakta avdelningen så hjälper vi 

dig.  
 
 

Anmälan och frågor runt det görs till 
 

Birgitta Wahlberg  

Telefon 08-534 816 13 
e-post: birgitta.wahlberg@ifmetall.se 
 

Bernt Johansson    
Telefon 08-534 816 11   

e-post: bernt.johansson@ifmetall.se 

 
Om ni har andra frågor och funderingar hör av er till avdelningens studieorganisatör 
 
Studieorganisatör/ansvarig 

Bernt Johansson     
Telefon 08-534 816 11    
bernt.johansson@ifmetall.se 

 
 

I IF Metall Stockholms län kommer en studiekommitté att verka. Den består av dessa personer: 

 

Bernt Johansson  IF Metall Stockholms län 
Helena Thorman  Astra Zeneca Snäckviken 

Marcela Ossandon  Scania  
Charlotta Gebele                                         Maquet  

Conny Larsson                                             Astra Zeneca Gärtuna 

Stig Westergård  Din Bil Sverige  

Stefan Nilsson  Randstad  

I kommittén ingår även administrativ personal 

Birgitta Wahlberg  IF Metall Stockholms län 
 
Kommitténs uppgift är att vara ute på företagen för att stötta och hjälpa de förtroendevalda bland annat när 

det gäller rekryteringen till kurser. Deras uppgift är också att ta tillvara medlemmarnas och de 

förtroendevaldas åsikter vad gäller studieverksamheten så att den hela tiden utvecklas. Ni kommer att träffa 
dessa personer ute på era företag! 

 

mailto:bernt.johansson@ifmetall.se
mailto:bernt.johansson@ifmetall.se
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Ledighetsansökan och anmälan till fackliga studier 
 

Kursnamn: 

 

Datum: 

Namn: 

 

Personnummer: 

Adress: 

 

Arbetsplats: 

 

Telefon: 

Uppdrag: 

 
E-post: 

 
Önskar logi: 

 

Specialkost: 

Närmaste chef: 

 

Telefon: 

 

         Begärd ledighet: 

 

  Facklig utbildning enligt Förtroendemannalagen § 6. 
(förlorad arbetsförtjänst ersätts från facket) 

 
  Facklig utbildning enligt Förtroendemannalagen § 7. 

(ledigt med bibehållna anställningsförmåner, dvs lön från arbetsgivaren) 
 

  Facklig utbildning enligt Studieledighetslagen. 

(stipendier från facket, semesterlönegrundande frånvaro) 

 
Företagets underskrift: 

 
 

Namnförtydligande 

 

Telefon 

 

         Ifylles av studieansvarig: 
Klubbens yttrande: 

 

Bifall   ........................................................................................................................................   

Avslag   ........................................................................................................................................  
 

 
Avdelningens yttrande: 

 

Bifall   .........................................................................................................................................    

Avslag   .........................................................................................................................................  

 

 
Blanketten skickas till IF Metall Stockholm, Box 47105, 100 74 Stockholm.  

Tag gärna en egen kopia!



35 
 

Ledighetsansökan och anmälan till arbetsmiljö-utbildningar 
 

Kursnamn: 

 

Datum: 

Namn: 

 

Personnummer: 

Adress: 

 

Arbetsplats: 

 

Telefon: 

Uppdrag: 

 

Specialkost: 

E-post: 

 
Närmaste chef: 

 

Telefon: 

 

För arbetsmiljöutbildningar debiteras arbetsgivaren en kursavgift (se nedan). 
          Betald ledighet gäller enligt Arbetsmiljölagen 6 Kap § 5 och Förtroendemannalagen § 7. 

 

Hoppar man av kursen två veckor innan kursstart, debiteras arbetsgivaren halv kursavgift och en vecka 
innan, debiteras hel kursavgift 

 

Prislista 

 Bättre Arbetsmiljö- BAM     6 300 kr (exkl. moms) 

Vidareutbildning – Bättre arbetsmiljö  3 600 kr (exkl moms) 
 
 

Intyg för arbetsmiljöstudier 
Arbetsgivaren godkänner ovanstående utbildning samt betalning. 

 
Faktureringsadress: 

 
Övrig information/Ordernummer 

 
Ort: 

 

Datum: 

 

Underskrift: 

 
 

Namnförtydligande: 

 

Telefon: 

 
 

Blanketten skickas till IF Metall Stockholm, Box 47105, 100 74 Stockholm.  
Tag gärna en egen kopia! 

 


