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FÖR FÖRTROENDEVALDA



Kurser nära dig
Unionens kurser skapar goda förutsättningar för att du ska känna dig trygg och 
stark i din roll som fackligt förtroendevald. Du får den kunskap du behöver samti-
digt som kurstillfällena är en mötesplats för gemenskap och inspiration.

För att kunna starta upp ditt fackliga arbete på ett bra sätt finns kurser som vi ser som en grund-
plattform. 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. 

Under året kan du välja ur ett antal av våra samarbetsregioners utbildningar. Region Värmland 
samarbetar med region Bergslagen, Mälardalen och Öst. Detta ger dig som förtroendevald ökad 
möjlighet att hitta ett datum som passar just dig. I första hand vill vi ändå att du väljer det tillfälle 
som genomförs i den region där du har din anställning. 

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. 
KARLSTAD 13 MARS, SISTA ANMÄLAN 26 FEBRUARI
KARLSTAD 16 OKTOBER, SISTA ANMÄLAN 1 OKTOBER

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. 
KARLSTAD 10-12 APRIL, SISTA ANMÄLAN 8 MARS
KUNGSÖR 10-12 APRIL, SISTA ANMÄLAN 9 MARS
LINKÖPING 17-19 APRIL, SISTA ANMÄLAN 18 MARS
NORRKÖPING 15-17 MAJ, SISTA ANMÄLAN 15 APRIL
VÄSTERÅS 15-17 MAJ, SISTA ANMÄLAN 13 APRIL
ÖREBRO 16+23+30 MAJ, SISTA ANMÄLAN 16 APRIL
LINKÖPING 4-6 SEPTEMBER, SISTA ANMÄLAN 5 AUGUSTI
KARLSTAD 25-27 SEPTEMBER, SISTA ANMÄLAN 26 AUGUSTI
ÖREBRO 10+17+24 OKTOBER, SISTA ANMÄLAN 10 SEPTEMBER
KUNGSÖR 6-8 NOVEMBER, SISTA ANMÄLAN 5 OKTOBER



Grundkurser forts. 

 
Nycklar i framgångsrik kommunikation  
Kursen riktar sig till alla förtroendevalda oavsett uppdrag. Du får möjlighet att fördjupa din kompetens i 
kommunikation, ett värdefullt verktyg i dialogen med både medlemmarna och arbetsgivaren. 
BÅSENBERGA 13-14 MARS, SISTA ANMÄLAN 11 FEBRUARI
VINTROSA 5-6 DECEMBER, SISTA ANMÄLAN 7 NOVEMBER

Bättre arbetsmiljö, BAM  
Grundkurs för dig som är ny i rollen som arbetsmiljöombud, förtroendevald i en klubb eller är chef med arbets-
miljöansvar. Kursen ger dig metoder att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågorna på din arbetsplats.
LINKÖPING 13-14+28 FEBRUARI, SISTA ANMÄLAN 7 JANUARI
ÖREBRO 10-11+24 APRIL, SISTA ANMÄLAN 15 MARS
KUNGSÖR 25-26 SEPTEMBER + 10 OKTOBER, SISTA ANMÄLAN 24 AUGUSTI
SUNNE 23-25 OKTOBER, SISTA ANMÄLAN 20 SEPTEMBER

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.
ÖREBRO 29 MAJ, SISTA ANMÄLAN 8 MAJ

Ordförandekonferens 
Du får möjlighet att träffa klubbordföranden från andra arbetsplatser för utbyte av erfarenheter och kunskap. Vi 
informerar om och diskuterar aktuella ämnen. På plats i år är Unionens 1:e vice förbundsordförande Peter Hellberg 
och Unionen Värmlands regionstyrelse.
KARLSTAD 14 MARS, SISTA ANMÄLAN 22 FEBRUARI

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.
LINKÖPING 20 NOVEMBER, SISTA ANMÄLAN 21 OKTOBER

Coachande förhållningssätt 
Vi presenterar en modell och ger dig verktyg som är användbara när du vill använda dig av ett coachande förhåll-
ningssätt. Du får möjlighet att praktisera modellen och verktygen tillsammans med de övriga kursdeltagarna. 
KUNGSÖR 30-31 MAJ, SISTA ANMÄLAN 29 APRIL 
 



Fortsättningskurser 
Aktivt lönearbete  
Kursen ger dig fördjupade kunskaper om den lokala löneprocessen och en introduktion till arbetet med lönekart-
läggning. Kursen vänder sig till dig som löneförhandlar.
KUNGSÖR 18-20 APRIL, SISTA ANMÄLAN 16 MARS
SUNNE 15-17 MAJ, SISTA ANMÄLAN 15 APRIL
NORRKÖPING 16-18 OKTOBER, SISTA ANMÄLAN 16 SEPTEMBER
LOKA BRUNN 20-22 NOVEMBER, SISTA ANMÄLAN 22 OKTOBER

Lönekartläggning – jämställda löner 
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? 
ÖREBRO 23 MAJ, SISTA ANMÄLAN 2 MAJ 
VÄSTERÅS 5 DECEMBER, SISTA ANMÄLAN 3 NOVEMBER  
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. 
VINTROSA 6-8 MARS, SISTA ANMÄLAN 6 FEBRUARI
KUNGSÖR 22-24 MAJ, SISTA ANMÄLAN 20 APRIL
SUNNE 2-4 OKTOBER, SISTA ANMÄLAN 30 AUGUSTI
LINKÖPING 27-29 NOVEMBER, SISTA ANMÄLAN 28 OKTOBER

Träningsläger – utveckla din roll som 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. 
NORRKÖPING 6-8 MARS, SISTA ANMÄLAN 4 FEBRUARI
KUNGSÖR 11-13 SEPTEMBER, SISTA ANMÄLAN 10 AUGUSTI
SUNNE 13-15 NOVEMBER, SISTA ANMÄLAN 11 OKTOBER

Bättre psykosocial arbetsmiljö – må bra på jobbet  
Kursen fokuserar på hur du som arbetsmiljöombud kan bidra till att arbeta förebyggande med psykosociala arbets-
miljöfrågor på din arbetsplats. Du får lära dig vad som kännetecknar en frisk arbetsplats och får verktyg för att 
arbeta förutsättningsskapande. 
LINKÖPING 22-23 MAJ, SISTA ANMÄLAN 22 APRIL
ÖREBRO 26-27 SEPTEMBER, SISTA ANMÄLAN 28 AUGUSTI
LINKÖPING 7-8 NOVEMBER, SISTA ANMÄLAN 7 OKTOBER

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.
KARLSTAD 20 MARS, SISTA ANMÄLAN 19 FEBRUARI
ÖREBRO 20 NOVEMBER, SISTA ANMÄLAN 29 OKTOBER
LINKÖPING 7-8 NOVEMBER, SISTA ANMÄLAN 7 OKTOBER

Grupp och konflikt
För ordförande och vice ordförande. Vi ger dig kunskap om och förståelse för grupputveckling och grupproceser 
med hjälp av teoretiska modeller och praktiska övningar.
KUNGSÖR 6 SEPTEMBER, SISTA ANMÄLAN 5 AUGUSTI 
ÖREBRO 20 NOVEMBER, SISTA ANMÄLAN 29 OKTOBER



Fördjupningskurser 
Arbetslivets juridik
Fristående universitetskurs i grundläggande arbetsrätt, 15 hp. I samarbete med TCO.
LÄS MER PÅ WWW.UNIONEN.SE

Arbetsmiljö i det nya arbetslivet 
Fristående universitetskurs med fokus på de psykosociala sambanden mellan hälsa och arbetsmiljö, 7,5 hp.  
I samarbete med TCO.
LÄS MER PÅ WWW.UNIONEN.SE

Samhällsekonomi och fackliga utmaningar
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 WWW.UNIONEN.SE

Europasamarbetets möjligheter – att förstå och påverka i Europa
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 om 
medlemsländernas likheter och särdrag. 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 WWW.UNIONEN.SE

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 PÅ WWW.UNIONEN.SE

Inspirationsdag för regionala valberedare
Ett forum för erfarenhetsutbyte, inspiration och diskussioner kring det regionala valberedningsuppdraget. Efter 
regionråden bjuds regionala valberedningar in till en dag för inspiration och erfarenhetsutbyte, med besök av den 
nationella valberedningen.
VID FRÅGOR KONTAKTA LEDNINGSSEKRETARIATET@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 PÅ WWW.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 för att gå Unionens övriga kurser.
LÄS MER PÅ WWW.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 WWW.UNIONEN.SE FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL KURSEN.

Extra för klubbstyrelsen
 
Coachning för förtroendevalda  
Individuellt och i grupp. 

Processledning för förtroendevalda  
Målinriktat arbete med klubbstyrelsens verksamhetsplanering. 

Teamutveckling för förtroendevalda  
Övningar och aktiviteter för att utveckla och skapa gott samarbete, tillit och trygghet i gruppen. 

Teamutveckling och processledning i kombination  
Syftar till att utveckla väl fungerande team/klubbstyrelser.  
Kontakta coach Eva Lindh via e-post: eva.m.lindh@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.

Detta gäller under förutsättning att:
• din arbetsplats har kollektivavtal
• din arbetsgivare har fått information om att du är fackligt förtroendevald
• du har behov av utbildningen för ditt fackliga uppdrag
• ditt uppdrag och kursens innehåll har anknytning till arbetsplatsen och förhållandet till arbetsgivaren
• 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 www.unionen.se, sök efter dokumentnamnet (BL-533 blankett för ledighetsintyg) i 
sökrutan, så kommer du till en nedladdningsbar pdf-fil.

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

http://www.unionen.se
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www.unionen.se

Drygt 640 000 yrkesverksamma, varav många högskoleutbildade, 
som jobbar i det privata näringslivet är idag medlemmar i Unionen. 
Många är också chefer. Dessutom välkomnar Unionen egenföretagare 
och studenter.

Unionen är Sveriges största fackförbund. Vår vision är att skapa 
trygghet, framgång och glädje i arbetslivet. 
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