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GRUNDKURSER

FORTSÄTTNINGSKURSER

FÖRDJUPNINGSKURSER

WEBBKURSER ÖVRIGT

 y Facklig grundkurs för förtroendevalda
 y Facklig introduktion för arbetsplatsombud 
 y Hur säljer vi vår idé – för dig som är förtroen-
devald

 y Nycklar i framgångsrik kommunikation
 y Bättre arbetsmiljö (BAM) grundkurs i arbetsmiljö
 y Med rätt att vara olika
 y Inspiration för lokala valberedare
 y Coachande förhållningssätt – för dig som 
förtroendevald

 y Kurs för nya regionstyrelseledamöter  
 y Valberedare på regional nivå 
 y Verksamhetsrevisorer i regionen

 y Arbetsmiljöperspektiv vid förhandling
 y Aktivt lönearbete 
 y Lönekartläggning
 y Omorganisation MBL/LAS i praktiken
 y Träningsläger för förhandlare 
 y Bättre psykosocial arbetsmiljö

 y Arbetslivets juridik 15 hp – i samarbete med TCO 
Fackliga Akademi

 y Arbetsmiljö i nya tider 7,5 hp – i samarbete med 
TCO Fackliga Akademi 

 y Samhällsekonomi, lönebildning och fackliga 
utmaningar 7,5 hp – i samarbete med TCO Fackliga 
Akademi

 y Europasamarbetets möjligheter – Facket och 
EU-valet 
–i sam arbete med TCO Fackliga Akademi 

 y Unionens ledarskapsprogram för förtroendevalda 
– i samarbete med Mercuri International 

 y Facklig grundkurs på webben
 y Facklig introduktion för arbetsplatsombud 
på webben 

 y Bättre lönearbete
 y Lönekartläggning och analys
 y Öppna arbetsplatsen – webbseminarie-
serie i tre delar om facket och mänskliga 
rättigheter

 y Mentorskapsprogram för förtroendevalda 

Kunskap skapar trygghet  
och ger kraft
Unionens kurser är en viktig del i din kompetensutveckling. De skapar förutsättningar för att du ska känna 
dig trygg och stark i din roll som förtroendevald. Kurserna ger dig den kunskap du behöver och är samtidigt 
en mötesplats för gemenskap och inspiration. Starta upp ditt fackliga arbete med våra grundläggande 
kurser. När du har varit igång ett tag är det dags att bygga på din kompetens med någon av Unionens 
fortsättningskurser, särskilt om du ingår i en förhandlingsdelegation, löneförhandlar eller är ordförande. När 
du börjar bli mer erfaren och vill fylla på med ytterligare kunskaper erbjuder vi fördjupningskurser.

Behöver du hjälp med att planera din utveckling – kontakta ditt regionkontor.

Du vet väl om att du hittar alla kurser för dig under ”Mitt Uppdrag” på unionen.se
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Grundkurser
Facklig introduktion för arbetsplatsombud
Facklig grundkurs för förtroendevalda 
Hur säljer vi vår idé – för dig som är förtroendevald
Nycklar i framgångsrik kommunikation 
Bättre arbetsmiljö (BAM) grundkurs i arbetsmiljö 
Med rätt att vara olika
Inspiration för lokala valberedare
Coachande förhållningsätt – för dig som är förtroendevald
Kurs för nya regionstyrelseledamöter 
Valberedare på regional nivå 
Verksamhetsrevisorer i regionen 

Fortsättningskurser
Arbetsmiljöperspektiv vid förhandling 
Aktivt lönearbete 
Lönekartläggning 
Omorganisation MBL/LAS i praktiken 
Träningsläger för förhandlare 
Bättre psykosocial arbetsmiljö 

Fördjupningskurser
Arbetslivets juridik 15 hp – i samarbete med TCO Fackliga Akademi
Arbetsmiljö i nya tider 7,5 hp – i samarbete med TCO Fackliga Akademi  
Samhällsekonomi, lönebildning och fackliga utmaningar 7,5 hp – i samarbete med TCO Fackliga Akademi 
Europasamarbetets möjligheter – facket och EU-valet – i samarbete med TCO Fackliga Akademi 
Unionens ledarskapsprogram för förtroendevalda – i samarbete med Mercuri International  

Webbkurser
Facklig grundkurs på webben 
Facklig introduktion för arbetsplatsombud på webben 
Bättre lönearbete 
Lönekartläggning och analys 
Öppna arbetsplatsen – webbseminarieserie i tre delar om facket och mänskliga rättigheter 

Övrigt
Mentorskapsprogram för förtroendevalda



Grundkurser
Facklig introduktion för arbetsplatsombud
Vi ger dig en orientering i lag- och avtalsfrågor, kollektivavtalet och fackets roll i arbetslivet.  
Vi pratar om förtroendemannarollen och hur du kan ta dig an uppdraget som arbetsplatsombud. 

SKELLEFTEÅ OCH UMEÅ 2019-03-14

Facklig grundkurs för förtroendevalda
Viktig kunskapsbas för dig som är ny i rollen. Kursen hjälper dig att komma igång med ditt uppdrag  
och innehåller de grundkunskaper du behöver för att gå Unionens övriga kurser. 

SKELLEFTEÅ 1x3 dgr, 2019-03-12, 2019-03-19 och 2019-03-26

ÖRNSKÖLDSVIK    2019-04-02--04

UMEÅ     2019-09-24--26

Bättre arbetsmiljö, BAM
Grundkurs för dig som är ny i rollen som arbetsmiljöombud, förtroendevald i en klubb eller är chef med 
arbetsmiljöansvar. Kursen ger dig metoder att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågorna på din 
arbetsplats. 

SUNDSVALL 2019-03-19--21

LULEÅ  2019-03-26--28

ÖRNSKÖLDSVIK 2019-10-15--17

SKELLEFTEÅ 2019-11-06--08

Med rätt att vara olika
Vi ger dig kunskap så att du kan se, förstå och hantera olika former av diskriminering. Du får verktyg  
för att kunna kartlägga, analysera, åtgärda och följa upp diskriminering på din arbetsplats. 

SKELLEFTEÅ 2019-05-08

LULEÅ  2019-11-13

SUNDSVALL 2019-12-11

Inspiration för lokala valberedare
Rätt person på rätt uppdrag. Vi går igenom grunderna i uppdraget, hur du lyckas hitta och rekrytera nya 
förtroendevalda och hur du på bästa sätt planerar ditt år som valberedare. 

Skypemöte SKELLEFTEÅ, UMEÅ, LULEÅ, SUNDSVALL 2019-11-28

Skypemöte SKELLEFTEÅ, UMEÅ, LULEÅ, SUNDSVALL 2019-12-10
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Kurs för nya regionstyrelseledamöter 
Kursen vänder sig till dig som är ny som ledamot i en regionstyrelse. Kursen ger grundläggande  
kunskap om Unionens demokrati och styrning samt regionstyrelsen roll och uppdrag.

Kursdatum: 23 maj 2019, Stockholm. Sista anmälningsdag 23 april 2019. Vid frågor kontakta 
ledningssekretariatet@unionen.se

Gå in på unionen.se för anmälan och mer information.

Valberedare på regional nivå
Kursen är uppbyggd av två delar, en webbkurs och en kursträff. Webbkursen ger dig en översiktlig 
introduktion till ditt uppdrag som valberedare. 

Kursträffen går djupare in i valberedningsuppdraget och dess olika utmaningar. Vad det innebär att 
valbereda i en demokratisk organisation och hur man kan arbeta för att få en så bred, mångfacetterad  
och kompetent styrelse som möjligt. 

Kursdatum: 4-5 juni 2019, Stockholm. Sista anmälningsdag 4 maj 2019. Vid frågor kontakta 
ledningssekretariatet@unionen.se

Gå in på unionen.se för anmälan och mer information.

Verksamhetsrevisorer i regionen
På den här kursen får du arbeta med vilken roll och vilka uppgifter du har som  
verksamhetsrevisor I regionen.

Kursdatum: 21-22 maj 2019, Stockholm. Sista anmälningsdag 21 april 2019. Vid frågor kontakta 
ledningssekretariatet@unionen.se

Gå in på unionen.se för anmälan och mer information.
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Fortsättningskurser
Aktivt lönearbete
Kursen ger dig fördjupade kunskaper om den lokala löneprocessen och en introduktion till arbetet  
med lönekartläggning. Kursen vänder sig till dig som löneförhandlar. 

UMEÅ 2019-02-19--21

Lönekartläggning 
Vi går igenom grunderna i hur du upptäcker och rättar till osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. 
Hur kan vi jämföra arbetsgrupper? Vad innebär samverkan? Hur undviker jag de vanligaste fallgroparna? 

LULEÅ  2019-09-24

SUNDSVALL 2019-11-26

Omorganisation – MBL och LAS i praktiken
Vi går igenom hur lagarna tillämpas genom hela händelseförloppet vid en omorganisation med 
uppsägningar som följd. Lagtexternas teori omsätter vi till praktiska övningar och konkreta diskussioner. 

LULEÅ OCH ÖRNSKÖLDSVIK 2019-11-19--21

Träningsläger för förhandlare
Vi går igenom hela processen från problemanalys till färdig lösning och återkoppling till berörda 
medlemmar. Du får lösa förhandlingssituationer där vi jobbar med både förhandlingsarbetet och  
din roll som förhandlare. 

SUNDSVALL 2019-10-22--24

LULEÅ  2019-12-03--05

Bättre psykosocial arbetsmiljö – må bra på jobbet
Kursen fokuserar på hur du som arbetsmiljöombud kan bidra till att arbeta förebyggande med 
psykosociala arbetsmiljöfrågor på din arbetsplats. Du får lära dig vad som kännetecknar en  
frisk arbetsplats och får verktyg för att arbeta förutsättningsskapande.

SUNDSVALL 2019-01-30--31

LULEÅ  2019-10-16--17

ÖSTERSUND 2019-11-13--14

Arbetsmiljöperspektiv vid förhandling
För dig som förhandlar i klubben eller är arbetsplatsombud med förhandlingsmandat.  
Vi kombinerar arbetsrättens lag och avtal med arbetsmiljölagen och dess föreskrifter. 

LULEÅ   2019-04-25

ÖRNSKÖLDSVIK  2019-05-25 
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Fördjupningskurser
Arbetslivets juridik 15 hp
Fristående universitetskurs i grundläggande arbetsrätt, 15 hp. I samarbete med TCO.

Läs mer på TCO Fackliga Akademi. Kursanmälan hittar du på unionen.se när anmälan är öppen.

Arbetsmiljö i nya tider 7,5 hp
Fristående universitetskurs med fokus på de psykosociala sambanden mellan  
hälsa och arbetsmiljö, 7,5 hp. I samarbete med TCO.

Läs mer på TCO Fackliga Akademi. Kursanmälan hittar du på unionen.se när anmälan är öppen.

Samhällsekonomi, lönebildning och fackliga utmaningar 7,5 hp
Kursen vänder sig till ledande förbundsföreträdare och målgruppen är förbundsstyrelseledamöter, 
ledamöter av regionstyrelser och ledamöter i branschdelegationer. Kursen ger grundläggande kunskap om 
nationalekonomiskt tänkande och insikter i hur samhällsekonomin, lokalt och globalt, styr förutsättningar 
för löneförhandlingar och kollektivavtal. I samarbete med TCO och genomförs tillsammans med Enheten för 
arbetsmarknadskunskap, Institutet för social forskning vid Stockholms universitet.

Läs mer på TCO Fackliga Akademi. Kursanmälan hittar du på unionen.se när anmälan är öppen.

Europasamarbetets möjligheter – facket och EU-valet
Europaparlamentsvalet är den 26 maj 2019. Där fattas beslut som ofta berör svensk arbetsmarknad.  
I denna kurs får du följa EU-valet från en facklig synvinkel, både i Bryssel och på hemmaplan. En kurs 
för dig som är nyfiken på vad TCO och facken gör i påverkansarbetet i EU, och kanske själv vill bli mer 
delaktig. Kursen syftar till att bygga kunskap om Europasamarbetets möjligheter och förutsättningar och 
vad allt detta innebär för det fackliga arbetet i praktiken, både här hemma och på europeisk nivå. 

I samarbete med TCO. Läs mer på TCO Fackliga Akademi. Kursanmälan hittar du på unionen.se.

Unionens ledarskapsprogram för förtroendevalda
Fokus för Unionens ledarskapsprogram är att stärka dig i din roll som ledare och förtroendevald.  
Du får möjlighet att utveckla din kompetens att leda och engagera medlemmar och förtroendevalda.  
I samarbete med Mercuri International.

Läs mer och anmäl dig på unionen.se.
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Webbkurser
Facklig grundkurs på webben
Kursen hjälper dig att komma igång med ditt uppdrag och innehåller de grundkunskaper du behöver  
för att gå Unionens övriga kurser. En kunskapsbas som alla förtroendevalda bör ha. 

Läs mer och anmäl dig på unionen.se.

Facklig introduktion för arbetsplatsombud på webben
Genom kursen kommer du att få kunskaper och möjlighet att reflektera kring den svenska partsmodellen, 
Unionen, rollen som arbetsplatsombud med mera. Du kommer också få en orientering i lagar och 
avtal. Kursen innehåller de grundkunskaper du behöver i din roll som arbetsplatsombud med 
informationsmandat.

Läs mer och anmäl dig på unionen.se.

Bättre lönearbete
Introduktionskurs om det lokala lönearbetet för er som har bildat en ny klubb eller bara vill fräscha upp 
kunskaperna. I kursen får du kunskap om många av de frågor kring lön som kan hamna på klubbens bord, 
löneprocessen och om uppdraget som löneförhandlare.

Registrera dig i vår kursportal på unionen.se för att få tillgång till kursen.

Lönekartläggning och analys – enligt diskrimineringslagen
Kursen går igenom arbetet med lönekartläggning och analys enligt diskrimineringslagen.  
Syftet med kursen är att du ska få kunskap om de olika steg som ingår i arbetet med lönekartläggning och 
analys och känna till vilka begrepp som används.

Läs mer på unionen.se.

Öppna arbetsplatsen – webbseminarieserie i tre delar 
Öppna arbetsplatsen är ett seminariekoncept som syftar till att för Unionens förtroendevalda och 
medlemmar skapa förutsättningar för samtal kring inkludering och mångfald lokalt på arbetsplatsen. 

På unionen.se kan du som vill arrangera ett Öppna arbetsplatsen seminarium få stöd och tips  
hur du går tillväga. 

Läs mer på unionen.se./webbseminarier
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Övrigt
Mentorskapsprogram för förtroendevalda
Programmet vänder sig till dig som vill utvecklas i din roll som förtroendevald, som adept eller mentor. 
Unionen erbjuder mentorskapsprogrammet regionalt under 2019. Som mentor ser vi att du har lång 
erfarenhet som förtroendevald inom Unionen och som adept ser vi att du har grundkunskap i ditt  
fackliga uppdrag.

Regionala skillnader kan förekomma. För mer information och anmälan besök unionen.se.
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Praktisk information
F-märkt
Vid varje kurs anges om den är f-märkt eller inte. F-märkning av kurs innebär att du som är 
förtroendevald har rätt till ledighet med bibehållna anställningsförmåner när du går kursen, enligt 6 & 7 §§ 
Förtroendemannalagen.

Förtroendemannalagen skiljer emellertid på ledighet med lön och ledighet utan lön. Om ledighet berör 
förhållanden på den egna arbetsplatsen föreligger rätt till ledighet med bibehållna anställningsförmåner. 
Om ledigheten fordras för det fackliga uppdraget men inte för det fackliga arbetet på den egna 
arbetsplatsen har den förtroendevalda rätt till ledigheten, men arbetsgivaren har rätt att göra avdrag från 
lönen för den tid som den förtroendevalda är ledig.

Detta gäller under förutsättning att
 y din arbetsplats har kollektivavtal

 y din arbetsgivare har fått information om att du är fackligt förtroendevald

 y du har behov av utbildningen för ditt fackliga uppdrag

 y ditt uppdrag och kursens innehåll har anknytning till arbetsplatsen och förhållandet till arbetsgivaren

 y du har ansökt om ledigt för kursen i god tid, minst 14 dagar innan.

Om kursen inte är f-märkt, prata med din chef i god tid och lyft detta som en del i din 
kompetensutveckling. Många kurser innehåller sådant som du har nytta av även i din yrkesroll.

Kostnader
Unionens kurser är kostnadsfria med undantag för Bättre arbetsmiljö (BAM) och Bättre psykosocial 
arbetsmiljö, läs mer under respektive kurs på www.unionen.se. Eventuella resekostnader betalas av 
Unionen. Blankett för reseräkning delas ut på respektive kurs. Ifylld blankett skickas till ditt regionkontor.

Förlorad arbetsinkomst
För de kurser som inte är f-märkta betalar Unionen för förlorad arbetsinkomst om du får löneavdrag. 
Ersättningens storlek grundar sig på din månadsinkomst. Din arbetsgivare måste då intyga på en 
särskild blankett att du får löneavdrag. Blanketten finns på unionen.se, sök efter dokumentnamnet 
(ledighetsintyg) i sökrutan, så kommer du till en nedladdningsbar pdf-fil.

Läs mer och anmäl dig till våra kurser och aktiviteter på unionen.se.





www.unionen.se
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Unionen är Sveriges största fackförbund med 650 000 medlemmar. 
Vår vision är att skapa trygghet, framgång och glädje i arbetslivet. 

Många av våra medlemmar är högskoleutbildade och jobbar i det 
privata näringslivet. Många är också chefer. Dessutom välkomnar 
Unionen egenföretagare och studenter. 


