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Medlemsutbildningar 

För dig som är 
medlem i Fastighets. 

    
Fackliga 
grundutbildningar 

För dig som är 
förtroendevald på 
arbetsplatsen. 

    
Arbetsmiljö-
utbildningar 

För dig som är 
skyddsombud. 

   

Kunskap gör 
det lättare att 
förändra. 

Den som har bra 
kunskaper har 
lättare att känna 
sig delaktig, i 
jobbet, i miljön eller 
i vardagslivet. 

Välkommen på utbildning i Fastighets.  

Information samt kontaktuppgifter hittar 
du längst bak i studieprogrammet. 

Intresseanmälan görs till:  
region.vast@fastighets.se









MEDLEMSUTBILDNINGAR
MEDLEMSUTBILDNING 

Målgrupp: Medlemmar 
   
Innehåll:  Grunden i den fackliga bildningen är studiecirkeln, där 
   deltagarna tillsammans diskuterar gemensamma   
   problem. Vi lär oss använda facket i vårt arbete, att  
   förändra vår situation på arbetsplatsen och samhället. 
   Utbildningen ger grundläggande kunskaper om den  
   fackliga organisationen, kollektivavtal, lagar och   
   försäkringar. 

Ersättning: Stipendium, skattefritt 

Tid & plats: Utbildningen hålls så nära där du bor/arbetar som   
   möjligt. Vissa utbildningar hålls digitalt. Utbildningen är  
   på kvällstid vid 5 olika tillfällen. Kontakta din    
   studieorganisatör för mer information.



FACKET OCH SAMHÄLLET 

Målgrupp: Medlemmar 
   
Innehåll:  Samhällsfrågor och politik är viktigt i din vardag. Den  
   här studiecirkeln ger dig möjlighet att ta reda på olika  
   saker i samhället, diskutera det som är viktigt för dig,  
   din familj och dina arbetskamrater. 

Ersättning: Stipendium, skattefritt 

Tid & plats: Utbildningen hålls så nära där du bor/arbetar som   
   möjligt. Vissa utbildningar hålls digitalt. Utbildningen är  
   på kvällstid vid 5 olika tillfällen. Kontakta din    
   studieorganisatör för mer information.

OM FACKET 

Målgrupp: Medlemmar under 30 år 
   
Innehåll:  En utbildning om facket och dess betydelse för dig  
   som är under 30 år. 
   Utbildningen genomförs i varje region och är    
   tvärfacklig. Det innebär att du får träffa medlemmar  
   från andra fackförbund och tillsammans med dem  
   lära mer om fackets grunder.  

Kurslängd: 3 dagar 

Ersättning: Stipendium, skattefritt 

Tid & plats: Utbildningen hålls så nära där du bor/arbetar som   
   möjligt. Vissa utbildningar hålls digitalt. Kontakta din  
   studieorganisatör för mer information.



FACKLIGA GRUNDUTBILDNINGAR
VALD PÅ JOBBET 1 

Målgrupp:  Förtroendevalda. 

Innehåll:   Den fackliga idén, historia, svenska modellen, lagar  
   och avtal, rollen som förtroendevald,     
   avtalsförsäkringar. 

Kurslängd:  3 dagar 

Ersättning:  FML §7 

Tid & plats: 

Datum: Månad:  Plats:     Sista anmälningsdag: 
19-21  april   SKF Klubbskola, Göteborg 12 mars 
4-6   maj   Viskadalens folkhögskola 1 april 
10-12  maj   SKF Klubbskola, Göteborg 1 april 
17, 24, 31 maj   Digital    3 april 
7, 9, 11  juni   Digital    11 april 
20-22  september  SKF Klubbskola, Göteborg 13 augusti 
21-23   september  Borås     20 augusti 
12-14   oktober  Viskadalens folkhögskola 10 september 
18-20  oktober  SKF Klubbskola, Göteborg 10 september 
15-17  november  SKF Klubbskola, Göteborg 8 oktober 



VALD PÅ JOBBET 2 

Målgrupp:  Förtroendevalda. 

Innehåll:   Argumentation, mötesteknik, fackligt arbetssätt,   
   verksamhetsplanering, utvecklingsplan. 

Kurslängd:  3 dagar 

Ersättning:  FML §7 

Tid & plats: Kontakta din studieorganisatör för mer information.

VALD I FASTIGHETS 

Målgrupp:  Förtroendevalda. 

Innehåll:   Utbildningen ger kompletterande baskunskaper om  
   avtal, arbetsrätt, förhandlingsteknik och mötesteknik  
   och är en fortsättning till Vald på jobbet 1 och 2. 

Kurslängd:  6 dagar 

Ersättning:  FML §7 

Tid & plats:  

  Datum: Månad:  Plats:   Sista anmälningsdag: 
Steg 1  27-29  april   Digital  9 april 
Steg 2  3-5  maj   Digital  29 april 

OBS! Alla datum ingår i utbildningen.



AVTAL OCH FÖRHANDLING I FASTIGHETS 

Målgrupp:  Förtroendevalda på arbetsplatser och som har/  
   förväntas ha uppdraget att förhandla. 

Innehåll:   Arbetsrätt, förhandlingsteknik, avtalskunskap, formalia, 
   kommunikation – förtroende – relation. 

Kurslängd:  6 dagar 

Ersättning:  FML §7 

Tid & plats:  

  Datum: Månad:  Plats:   Sista anmälningsdag: 
Steg 1  5-7   oktober  Viskadalen  17 september   
Steg 2  19-21  oktober  Viskadalen  7 oktober 

OBS! Alla datum ingår i utbildningen. Utbildningen kan komma att bli digital.



STYRELSEUTBILDNING 

Målgrupp: Styrelseledamöter 

Innehåll:  Varje styrelse är som ett lag. Det spelar ingen roll hur  
   stor stjärna laget har om de övriga inte är med i   
   matchen. Den här utbildningen ska hjälpa er att bli  
   mer samspelta och påvisa behovet av en god   
   planering och att alla blir delaktiga, men heller inte  
   springer i vägen för varandra. 
   Kursen innehåller bl a klubbverksamhet,     
   verksamhetsplanering, arbetssätt och rollen i klubben. 

Ersättning:  FML §7 

Tid & plats: Kontakta din studieorganisatör för mer information.

CERTIFIERINGSUTBILDNING FÖR FÖRHANDLARE 

Målgrupp:  Förtroendevalda på arbetsplatser och som har/  
   förväntas ha uppdraget att förhandla. 

Innehåll:   Arbetsrätt, förhandlingsteknik, avtalskunskap, formalia, 
   kommunikation – förtroende – relation. 

Kurslängd:  5 dagar 

Ersättning:  FML §7 

Tid & plats: Kontakta din studieorganisatör för mer information.



FUNKTIONSUTBILDNING STYRELSE 

Målgrupp: Styrelseledamöter 

Innehåll:  Att kunna sitt jobb som ordförande, sekreterare,   
   kassör, agitationsansvarig och alla andra uppdrag är  
   ett måste i varje styrelse. Varje region hjälper därför till  
   med att ordna så att sådan utbildning kan göras   
   tvärfackligt nära hemorten. 

Ersättning:  FML §7 

Tid & plats: Kontakta din studieorganisatör för mer information. 

ÖVRIGA UTBILDNINGAR 

• Insikter 
• Arbetsrätt 1 
• Arbetsrätt 2 
• Arbetsrätt 3 
• Grundläggande förhandlingsteknik 
• MBL och arbetsmiljö i förhandlingsarbetet 
• Det svåra samtalet 
• Att informera och agitera 
• Alla kan göra något 
• 6F Värderingar



ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR
PRAKTISK ARBETSMILJÖUTBILDNING (PAM) 

Målgrupp: Skyddsombud 

Innehåll:  Ge skyddsombud grundläggande kunskaper så att  
   man kan företräda arbetskamrater i arbetsmiljöfrågor. 

Kurslängd:  5 dagar 

Ersättning:  FML §7 

Tid & plats: Kontakta din studieorganisatör för mer information.



TEMADAGAR FÖR SKYDDSOMBUD 

Målgrupp: Skyddsombud 

Innehåll:  Aktuella ämnen 

Kurslängd:  1 dag 

Ersättning:  FML §7 

Tid & plats: Kallelse skickas ut till alla skyddsombud.  

ÖVRIGA ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR 

• Arbetsanpassning och rehabilitering 
• Kemiska hälsorisker 
• Belastningsfaktorer i arbetslivet 
• Organisatorisk och social arbetsmiljö 
• Vidareutbildning för skyddsombud 1 
• Vidareutbildning för skyddsombud 2 
• Huvudskyddsombud 1 
• Huvudskyddsombud 2



PRAKTISK INFORMATION
DU HAR RÄTT ATT FÅ LEDIGT 

Studieledighetslagen ger dig rätt till ledighet för studier. 
Arbetsgivaren har rätt att skjuta på ledigheten i två veckor. Det är 
viktigt att du i god tid begär ledighet före studiernas början. Om du 
är osäker på hur du begär ledighet för studier och vilka regler som 
gäller, kontakta studiesamordnaren i din region.

FÖRTROENDEMANNALAGEN - FML 

Om du har ett fackligt uppdrag har du rätt att vara ledig enligt FML. 
Vissa kurser faller under FML, arbetsgivare ska stå för förlorad 
arbetsförtjänst under utbildningstiden. Det betyder att du ska ha 
bibehållna anställningsförmåner enligt FML §7. Det krävs att 
utbildningen har samband med uppdraget och den fackliga 
verksamheten på din arbetsplats.

ANMÄLAN TILL UTBILDNING 

Du ska alltid söka utbildningarna via den region du tillhör. Anmälan 
skickas till 

anmalan.region-vast@fastighets.se



  
 Studiesamordnare 
 Ivy Salaris 
 Tel: 031-85 96 77 
 ivy.salaris@fastighets.se 

  
 Studieorganisatör 
 Handledare, regionalt skyddsombud 
 Victoria Björkman   
 Tel: 072-513 41 93 
 victoria.bjorkman@fastighets.se 

VID FRÅGOR KONTAKTA OSS

  
   
    Handledare, regionalt skyddsombud 
    Jenny Parmstrand 
  

    
  Handledare, regionalt skyddsombud 
  Daniel Liebst 

   

  Handledare, regionalt skyddsombud 
  David Sjörén 


