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1. LOs kunskapssysten 2008 
LOs kurskatalog 2008 finns som pdf-fil på LOs hemsida: www.lo.se, gå till studier och sedan till 
centrala utbildningar.  
 
2. Studieguiden 2008 
Studieguiden är en hjälpreda för alla som har det viktiga uppdraget att få fler medlemmar i 
studier. I boken beskrivs bland annat olika utbildningsmöjligheter som finns i den fackliga 
organisationen och i samhället i övrigt, lagar och avtal, och den kostar 20 kr per exemplar och 
beställs från LO-distributionen http://lo.webshop.strd.se/  under fliken facklig utbildning. 
 
3. Vald på jobbet  
Vald på jobbet är LOs och förbundens grundbok för utbildning av förtroendevalda. Den utgår 
från de lagar och regler som styr arbetsmarknaden och kan användas på utbildningar där 
deltagarna har rätt att gå enligt FMLs §§6-7. Materialet är anpassat för minst 24 timmars 
utbildning. Boken Vald på jobbet kostar 65 kr styck, och kan kompletteras med handboken 
Förtroendevald i facket. Då blir priset 125 kr per paket. Beställningar görs hos LO-distribution; 
http://lo.webshop.strd.se/, under fliken facklig utbildning.  
 
4. LOs externatkurser  
Nu ökar möjligheten för förtroendevalda att gå LOs centrala kurser på hemmaplan utan 
övernattning på kursgård. Vi ökar med andra ord möjligheten för alla de som har svårt att vara 
borta hemifrån, att delta i facklig utbildning. På www.lo.se, rubriken studier och under Centrala 
utbildningar finns en förteckning över LO-distrikten och vilka kurser som genomförs i dem 
under året.  
 



Enheten för Facklig Utbildning 
LANDSORGANISATIONEN I SVERIGE  

Ansvarig: Sara Jägare 

5. Studieorganisatörsutbildning 
LO och ABF har två nya utbildningar för fackens studieansvarig: Facklig studieorganisatör, 
grundutbildning och Facklig studieorganisatör, vidareutbildning. Grundutbildningen ska omfatta 
minst 24 timmar och kan genomföras som studiecirkel och kurs. Vidareutbildningen bör 
genomföras som en processutbildning i flera steg, gärna under ett helt verksamhetsår. Den som 
vill veta mer kan kontakta: LO: Magnus Johansson, 08-796 27 77 eller magnus.johansson@lo.se, 
ABF: Klas Stjärnehag, 0520-48 80 69, 0730-63 85 95 eller klas.stjarnehag@abf.se 
 
6. Stimulansbidrag under 2008  
Vald på jobbet (grundläggande utbildning för förtroendevalda) 
De utbildningsarrangörer som utbildar de 1.000 första deltagarna i utbildningen Vald på jobbet 
under 2008 får stimulansbidrag från LO. Det är 350 kronor per deltagare och betalas ut om 
materialet Vald på jobbet används och utbildningen är minst 24 timmar. Den ska dessutom vara 
förbundsgemensam och ha deltagare från minst tre LO-förbund. För att kunna få bidraget skickar 
arrangören in program och deltagarförteckning till: LO, Magnus Johansson, 105 53 Stockholm. 
Samtidigt uppges också vilket konto pengarna ska betalas till, vilket måste innehas av den 
arrangerande organisationen. OBS! Stimulansbidraget gäller endast för de första 1.000 
deltagarna i hela landet.  
 
Facklig-politisk aftonskola eller liknande  
Stimulansbidraget är 650 kr per deltagare, maximalt 10 000 kronor per grupp. Här handlar det 
om ett längre utbildningsalternativ för medlemmar som vill fördjupa sig i fackliga och politiska 
ämnen. Målgruppen är medlemmar som kan tänka sig att engagera sig politiskt för 
socialdemokraterna. Aftonskolan ger fördjupade kunskaper och en bild av det facklig-politiska 
vardagsarbetet. Den organisation som vill ta del av stimulansbidraget kan kontakta: LO, Magnus 
Johansson, 105 53 Stockholm eller  magnus.johansson@lo.se. För att bidraget ska kunna utgå 
ska LO som minst finnas med som arrangör.  
 
7. Stipendiefonden  
Stipendiet är som tidigare i första hand för att stimulera till förbundens gemensamma 
grundutbildning och facklig/politiska medlemsutbildning. Nytt för i år är att en medlem kan få 
det för 48 timmar sammanlagt, fördelat på 24 timmar grundutbildning och 24 timmar 
facklig/politisk. Beloppet för 2008 är 88 kronor per timme och betalas ut till den som förlorar 
inkomst. Ansökningsblankett finns på www.lo.se, under studier. 
 
8. Samtal pågår – träningsläger för medlemsrekrytering  
Hur ska man prata med människor så att de förstår meningen med facket, och tycker att de vill gå 
med? Vad ska man säga, och hur ska man säga det? Nu finns möjligheten att pröva sig fram 
genom teatergruppen Tage Granits LO-föreställning ”Samtal pågår”. Den handlar om hur 
medlemsrekrytering kan gå till och de fel som kan uppstå på grund av t.ex. språk- och 
generationsskillnader. Åskådarna deltar aktivt genom att muntligt ändra repliker och scenerier till 
skådespelarna, från det som spelas upp till hur det istället bör gå till.  
 
LO-föreställningen bokas genom Birgitta Ekstam på LO, tfn 08-796 28 61 eller e-post: 
birgitta.ekstam@lo.se. En föreställning kostar 12 750 kronor inkl moms. Kostnader för resa, 
boende och traktamente för skådespelare och samtalsledare (tre personer) tillkommer. Vill du 
veta mer om ”Samtal pågår” kan du även kontakta Tage Granit, tfn 08-783 77 28. 
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9. Högläsning mot högern - boka författare 
Under mars och april kommer tretton arbetarförfattare att ge sig ut på en landsomfattande turné i 
samarbete med ABF. De har samlats kring manifestet Läs mot högern – sätt fart på rörelsen.   
Under turnén kommer de att berätta om sitt författarskap, läsa egna texter och samtala med 
åhörarna om problem och motstånd i det borgerligt styrda Sverige. I högerns Sverige behövs en 
kämpande litteratur mer än någonsin – som tar ställning för människors rätt till välfärd, trygghet 
och kultur, och som ger uttryck för en längtan efter förändring. Mellan den 1 mars och 30 april 
kan man boka in träffar med författarna. ABF centralt står för författarnas resekostnader och 
eventuella logikostnader. Varje avdelning/distrikt betalar dock ersättning till författarna enligt 
rekommenderat minimiarvode (5 500 kronor F-skatt och 4 153 kronor A-skatt). Gör gärna detta 
till ett samarrangemang mellan LO och ABF! Kontaktperson; Kent Werne, ABF, tfn 08-
613 50 67, mobil 070-613 50 67 eller kent.werne@abf.se 
 
10. Facklig utbildning på LO-kongressen  
Det har kommit sjutton motioner som bara handlar om facklig utbildning till LO-kongressen i 
juni 2008 i Stockholm, medan en handfull andra berör ämnet. Ett flertal handlar om vikten av att 
erbjuda unga medlemmar grundläggande facklig utbildning, andra tar upp problem med att få 
med sig uppgifter om vilka utbildningar man har gått när man byter fackförbund. Skogs- och 
träfacket vill säkra en långsiktig avsättning av medel till facklig grundutbildning, och ett par 
förbund är bekymrade över att det är så få utbildningar i internationella frågor. 
 
I kongressrapporten finns förslag som går ut på att alla nya medlemmar ska erbjudas facklig 
introduktionsutbildning inom sex månader. LO och förbunden ska komma överens om en ram 
för introduktionsutbildning, och ett system för att solidariskt finansiera den. Och så ska LO 
arbeta med en infrastruktur för stöd för studieverksamhet, med t ex videokonferenssystem och 
nyhetsbrev. Läs mer på: http://www.lo.se under rubriken Kongress 2008.   
 
11. LO jobbar på med facklig utbildning 
Det har cirkulerat felaktiga uppgifter om att LO inte ska jobba med facklig utbildning.. LO har 
fortfarande förbundens uppdrag att arbeta med facklig utbildning på olika sätt, som till exempel 
det centrala Kunskapssystemet, att stödja studieorganisationen, stipendiefond för 
medlemsutbildning och så vidare. En utredning pågår dock om vilken roll Runöskolan som 
fackligt utbildnings- och utvecklingscentrum ska spela i den verksamheten, när LO avvecklar sitt 
huvudmannaskap i övriga folkhögskolor. I höst sker även en sammanslagning på LO-kansliet av 
enheten för facklig utbildning, informationsenheten och organisationsenheten, vilket också 
påverkar vilken verksamhet som kommer att bedrivas var. 
 
12. Kraftig nedgång för arbetsmiljö- och bolagsstyrelsekurser 
Den borgerliga majoriteten drog in de s.k. partsmedlen för arbetsmiljö- och 
bolagsstyrelseutbildningarna från och med 2007. Sedan dess har deltagandet sjunkit drastiskt. På 
arbetsmiljökurserna har det minskat från i genomsnitt 1 000 deltagare till 370 under förra året. På 
bolagsstyrelsekurserna minskade deltagandet från cirka 300 till 31 deltagare. I och med att det är 
arbetsgivaren som nu ska betala utbildningen, är det viktigt att vi orkar ta förhandlingarna på 
lokalplan.  


