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1. Regeringen avskaffar korttidsbidraget från och med 2008  
Den borgerliga regeringen har i budgeten för 2008 tagit bort korttidsbidraget (KTB). LO 
uppmanar alla att påverka riksdagsledamöter från samtliga partier för att få dem att agera för att 
bidraget ska vara kvar. Formellt fattas beslutet i december av riksdagen. Bidraget har gått till 
dem som saknar treårig gymnasiekompetens, och har varit mycket värdefullt för att personer som 
jobbar ska ha möjlighet att utbilda sig.    
 
Förutom KTB har regeringen tagit bort 600 miljoner till vuxenutbildningen. Det betyder att de 
som i framtiden behöver ta de första stegen in i ett livslångt lärande hänvisas till 
studiemedelssystemet och dess begränsningar för studiernas omfattning. Det regeringen nu 
föreslår är ännu en försämring för dem som står längst bort från det livslånga lärandet.  
 
Korttidsutbildade ska uppenbarligen inte uppmuntras att skaffa sig grundläggande förutsättningar 
för att delta i utbildning, med syftet att kunna gå vidare till mer kvalificerade och högproduktiva 
arbeten i takt med strukturomvandlingen. I stället vill borgarna att de ska de bli kvar i 
arbetskraftsutbudet i lågavlönade servicenäringar vars tjänster billigt ska kunna köpas i första 
hand av bättre bemedlade grupper.  
 
 
2. Ännu flera ideologiska kurser som externat  
LO fortsätter att öka antalet centrala utbildningar som genomförs i externatform med regional 
rekrytering. Under 2008 planeras hela 43 utbildningar som externat, och då framför allt den 
ideologiska utbildningen ”Insikter”. Men även inom områdena opinionsbildning, arbetsmiljö och 
arbetsrätt kommer externatkurser att hållas. För mer information: www.lo.se/studier  
 
 
3. Ny nätutbildning om LAS, Lagen om anställningsskydd  
Nätutbildningen om Lagen om anställningsskydd har som mål att på ett enkelt och lättfattligt sätt 
lära ut det grundläggande om anställningsskyddet i Sverige. I utbildningen finns texter, problem 
och övningar som förklarar de olika delarna i lagen. Texter och övningar passar som  
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diskussionsmaterial i cirklar och på seminarier, men kan också användas som självstudier och tar 
då ca 60 minuter att gå igenom från början till slutet.  
 
Utbildningen finns på:  
http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/A11EC6D13809FECAC1257347004BCFE8  
 
 
4. LO, ABF och Runöskolan i EU-projekt om studieaktivas kompetens  
Målet med projektet är att skapa en europeisk facklig modell för analys av kunskapsbehov. 
Modellen ska fungera som ett verktyg för att identifiera generella och transnationella behov av 
nya färdigheter och kompetenser hos fackligt studieaktiva. Projektet kommer att ge mer effektiva 
och pålitliga metoder för att matcha utbildningsbehov med utbildningar samt att ge nya 
möjligheter för ökad kompetens hos fackliga studieaktiva. Följande ska uppnås:  
 
1. En metod för att identifiera studieaktivas kunskaper och ett intyg för dessa färdigheter  
2. En konkret arbetsbeskrivning av studieaktivas uppdrag  
3. En metod för att undersöka och identifiera kunskapsluckor hos fackligt studieaktiva  
4. Ett verktyg för att gå ”från ord till handling” för att fylla kunskapsluckorna.  
5. Prov och försöksverksamhet lokalt/regionalt/centralt  
6. Ett webbaserat bibliotek med analyser och metoder  
7. Informationsspridningen och tillvaratagande av resultatet  
8. Utvärdering  
 
I projektet ingår LO, ABF, RUNÖ, Confederation of Independent Trade Unions Bulgarien, 
LBAS Lettland, CGTP-IN Portugal, Lancaster University Storbritannien. Projektet pågår från 
den 1 december 2007 och 2 år framåt. Ansvarig för projektet är LO, projektledare Magnus 
Johansson.  
 
 
5. Vald på jobbet – ny utbildning för förtroendevalda  
Cirka 55 procent av de förtroendevalda saknar en grundläggande utbildning, vilket är mycket 
allvarligt. Tillsammans måste vi bli bättre! Vi måste fortsätta att göra det vi gör i dag, men även 
hitta nya sätt att erbjuda utbildning.  
 
Fackförbunden har kommit överens om en ny förbundsgemensam introduktionsutbildning. Den 
organiseras via LO-distrikten och är till för dem som fackförbunden inte har nått tidigare med 
sina respektive grundläggande utbildningar för förtroendevalda. Den genomförs enligt FML § 7 
(arbetsgivaren betalar lön under utbildningen).  
 
Om det finns lokala förutsättningar kan den med fördel byggas på med ytterligare ämnen och 
timmar. När en förtroendevald har genomgått denna förbundsgemensamma utbildning är det 
viktigt att dennes/as förbundsorganisation ser till att komplettera med de förbundsspecifika 
kunskaperna.  
 
Studiematerialet trycks under hösten och beställs från LO-distribution: http://lo.webshop.strd.se/  
 
 
6. Nivå på stipendier och utbildningsarvode 2008  
LOs styrelse har beslutat att rekommendera förbunden att det skattefria stipendiet höjs till 3 500 
kronor per vecka, att det skattepliktiga utbildningsarvodet sänks till 5 360 kronor per vecka samt  
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att stipendiefondens timbelopp höjs till 88 kronor per timme för max 20 timmars  
medlemsutbildning, plus max 24 timmars facklig/politisk medlemsutbildning. Stipendierna och 
utbildningsarvodena ges till medlemmar som deltagit i facklig utbildning.  
 
 
7. Folder ”Facklig utbildning – när du kan!” 
LOs fackliga utbildningar på nätet är kostnadsfria och vänder sig både till medlemmar och 
förtroendevalda. De är främst tänkta för självstudier, men fungerar också bra i en studiecirkel 
eller på seminarier, utbildningsdagar, konferenser mm. Sprid den kostnadsfria foldern så att fler 
får ta den av den fackliga utbildningen på nätet.  
 
Beställs från LO-distribution: http://lo.webshop.strd.se/  
 
 
8. Folder ”Funktionsnedsättning – inget hinder för facklig utbildning”  
Att delta i facklig utbildning är en möjlighet som alla medlemmar och förtroendevalda har, 
oavsett om man har funktionsnedsättning eller inte. Den kostnadsfria foldern riktar sig till den 
som organiserar fackliga studier och som behöver veta mer för att kunna leva upp till detta.  
 
Beställs från LO-distribution: http://lo.webshop.strd.se/  
 
 
9. LOs folkhögskola Örenäs får ny huvudman  
Under hösten lämnar LO över huvudmannaskapet i Örenäs folkhögskola till flera lokala 
arbetarrörelseorganisationer i Skåne. Örenäs kommer även fortsättningsvis att genomföra den 
centrala fackliga kursen Insikter i externatform på LOs uppdrag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyhetsbrevet ges ut av LOs Enhet för facklig utbildning. Om du har synpunkter eller frågor, vänligen kontakta sara.jagare@lo.se För 
att prenumerera på nyhetsbrevet skickar du ett e-postmeddelande till listserv@listserv.lo.se med meddelandet "subscribe 
fackligutbildning" (utan citattecken). Ingen ärenderad behövs. För att avsluta prenumerationen skickar du e-post till samma adress 

men med meddelandet signoff fackligutbildning. 


