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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.

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 förhållningssätt – för dig som förtroendevald

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

Fördjupningskurser:
Arbetslivets juridik – i samarbete med TCO 
Arbetsmiljö i nya tider – i samarbete med TCO 
Samhällsekonomi och fackliga utmaningar – i samarbete med TCO  
Europasamarbetets möjligheter – att förstå och påverka i Europa – i samarbete med TCO  
Unionens ledarskapsprogram för förtroendevalda – i samarbete med Mercuri International 
Inspirationsdag för regionala valberedare
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Webbkurser:
Facklig grundkurs på webben 
Facklig introduktion för arbetsplatsombud på webben 
Bättre lönearbete

Chefskurser:

Arbetsrätt för chefer 
Chefens arbetsmiljöansvar 
Coachande förhållningssätt – för dig som chef 
Ge och ta emot feedback – för dig som chef 
Hålla lönesamtal 
Medvetet ledarskap 
Rekryteringskurs för chefer – rätt person på rätt plats 
Utvecklingssamtalet – chefens viktigaste verktyg
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Datum Ort, region Sista anmälningsdag
15 februari First Hotel Carlshamn 1 februari
22 maj Unionen, Jönköping 9 maj
15 november Unionen, Kalmar 5 november
29 november First Hotel Carlshamn 8 november

Facklig introduktion för 
arbetsplatsombud
Viktig kunskapsbas för dig som är ny i rollen

I kursen varvas grundläggande teori om de vanligaste fackliga områdena med övningar och 
grupparbeten. Du får de kunskaper du behöver för att komma igång med ditt fackliga uppdrag.

Ur innehållet
 y Den svenska partsmodellen – Fackets roll

 y Arbetsplatsombudets roll

 y Kollektivavtal

 y Orientering i lagar

 y Medlemsrekrytering

 y Unionens demokratiska organisation

Kursen är f-märkt, vilket innebär att du får gå kursen med bibehållen lön. Meddela din arbetsgivare i 
god tid innan kursstart. På sidan om praktisk information kan du läsa mer.

Facklig introduktion för arbetsplatsombud finns även som webbkurs. Mer information hittar du 
under ”Facklig introduktion för arbetsplatsombud på webben” på unionen.se.

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs.
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Datum Ort, region Sista anmälningsdag
20–22 mars Scandic Portalen, Jönköping 21 februari
10, 17, 26 april First Hotel Carlshamn 20 mars
22–24 maj PM & Vänner Hotell, Växjö 23 april
10, 17, 24 oktober First Hotel Carlshamn 19 september
20–22 november Kalmarsund Hotell, Kalmar 22 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. Kursen ger en kunskapsbas som alla förtroendevalda 
bör ha. Vi utforskar de olika fackliga områdena genom diskussioner, fallstudier och föreläsningar.

Ur innehållet
 y Svenska modellen i arbetslivet: parter, roller, rättigheter och skyldigheter, kollektivavtalet

 y Påverkan genom förhandlingar: olika slags förhandlingar, samverkan medbestämmandelagen 
och arbetsmiljölagen, förändringsprocesser

 y Kollektivavtal: samverkan lag och avtal, allmänna anställningsvillkor, löneavtal och lönearbete

Kursen är f-märkt, vilket innebär att du får gå kursen med bibehållen lön. Meddela din arbetsgivare i 
god tid innan kursstart. På sidan om praktisk information kan du läsa mer.

Facklig grundkurs finns även som webbkurs, mer information hittar du under ”Facklig grundkurs på 
webben” på unionen.se.

Förkunskaper
Kursen vänder sig i första hand till dig som är ny som förtroendevald i klubb. Inga förkunskaper 
krävs.
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Datum Ort, region Sista anmälningsdag
29–30 maj Hotell Vrigstad Världhus, Vrigstad  27 april
18–19 oktober First Hotel Carlshamn 27 september

Nycklar i framgångsrik 
kommunikation
Så säkrar du att ditt budskap går fram

Kursen ingår i Unionens grundutbud och riktar sig till dig som är förtroendevald – oavsett uppdrag 
på din arbetsplats. Du får möjlighet att fördjupa din kompetens i kommunikation. Du får ett 
värdefullt verktyg i dialogen med både medlemmarna och arbetsgivaren. Vi går igenom nycklar 
som ger framgångsrika möten mellan såväl individer som grupper.

Ur innehållet
 y Att möta och att leda

 y Planera framgångsrika och effektiva möten

 y Pedagogiska upplägg som leder möten framåt

 y Skapa utvecklande samarbeten med din arbetsgivare

Kursen är f-märkt, vilket innebär att du får gå kursen med bibehållen lön. Meddela din arbetsgivare i 
god tid innan kursstart. På sidan om praktisk information kan du läsa mer.

FÖRKUNSKAPER
Kursen riktar sig till samtliga förtroendevalda. Inga förkunskaper krävs.
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Datum Ort, region Sista anmälningsdag
13–4 mars + 27 mars Scandic Hotell, Växjö 13 februari
30–21 oktober + 20 november Hotel Savoy, Jönköping 28 september
6, 13, 27 november First Hotel Carlshamn 16 oktober

Bättre arbetsmiljö (BAM) grundkurs i 
arbetsmiljö
Kunskap och inspiration för dig som är ny i rollen

Kursen ger dig metoder att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågorna på din arbetsplats. BAM 
är grundkursen i arbetsmiljö som alla arbetsmiljöombud/skyddsombud bör gå. Den vänder sig även 
till dig som är chef med arbetsmiljöansvar.

Ur innehållet
 y Lagar och bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet

 y Arbetsmiljöns betydelse för individ, företag och samhälle

 y Metoder för att påverka sin egen och andras arbetsmiljö, medverka till goda arbetsförhållanden 
och förhindra psykisk och fysisk ohälsa

Kursavgiften är avgiften 5 100 kr (ink moms, avgift för kurslokal kan tillkomma). Avgiften ska 
bekostas av din arbetsgivare, se Arbetsmiljölagen kapitel 6 paragraf 4 om rätt till utbildning för 
skyddsombud. Din arbetsgivare ska även stå för resa, kost och logi.

FÖRKUNSKAPER
Kursen vänder sig i första hand till dig som är ny som arbetsmiljöombud. Inga förkunskaper krävs.

Kursen är f-märkt, vilket innebär att du får gå kursen med bibehållen lön. Meddela din arbetsgivare i 
god tid innan kursstart. På sidan om praktisk information kan du läsa mer.
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Datum Ort, region Sista anmälningsdag
3 oktober Unionen, Växjö 21 september

Med rätt att vara olika
Se, förstå och hantera olika former av diskriminering

Kursen ingår i Unionens grundutbud och riktar sig till alla förtroendevalda oavsett uppdrag. Vi ger 
dig kunskap så att du kan se och förstå olika former av diskriminering. Du får även verktyg för att 
aktivt arbeta med åtgärder för att kartlägga, analysera, åtgärda och följa upp diskriminering på din 
arbetsplats. Inga förkunskaper krävs.

Ur innehållet
 y Genomgång av begreppet diskriminering samt de sju diskrimineringsformerna.

 y Fokus på diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet och funktionsnedsättning samt en 
fördjupning i trakasserier/sexuella trakasserier.

 y Aktiva åtgärder i praktiken

Kursen är f-märkt, vilket innebär att du får gå kursen med bibehållen lön. Meddela din arbetsgivare i 
god tid innan kursstart. På sidan om praktisk information kan du läsa mer.

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs.
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Datum Ort, region Sista anmälningsdag
27 september Unionen, Karlshamn 6 september

Inspiration för lokala valberedare
Rätt person på rätt uppdrag

I den här kursen går vi igenom grunderna i ditt uppdrag som valberedare i klubben. hur du lyckas 
hitta och rekrytera nya förtroendevalda och hur du på bästa sätt planerar ditt år som valberedare.

Ur innehållet
 y Uppdraget som valberedare

 y Att rekrytera en förtroendevald - intervjusituation

 y Planering och genomförande av valberedningsuppdraget

FÖRKUNSKAPER
Kursen riktar sig till dig som är förtroendevald som valberedare i klubb. Inga förkunskaper krävs.
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Datum Ort, region Sista anmälningsdag
13 mars First Hotel Carlshamn 27 februari
27 september Unionen, Jönköping 17 september

Coachande förhållningsätt 
Ökad motivation, ansvar och utveckling

Kursen ingår i Unionens grundutbud och riktar sig till alla förtroendevalda oavsett uppdrag.

Ett coachande förhållningssätt innebär att du intar rollen som aktivt lyssnande och ställer öppna 
frågor. Frågor som hjälper andra att komma fram till sina egna lösningar. Det handlar om att lita till 
och ge förutsättningarna för andras potential och förmåga, att lyckas och utvecklas. Coachande 
förhållningssätt skapar resultat hos individen, genom ökad motivation, ansvar och utveckling.

Vi presenterar en modell och ger dig verktyg som är användbara när du vill använda dig av ett 
coachande förhållningssätt. Du får möjlighet att praktisera modellen och verktygen tillsammans 
med de övriga kursdeltagarna.

Ur innehållet
 y Vad är coachning 

 y Vad är ett coachande förhållningssätt

 y Aktivt lyssnande

 y Att ställa frågor

 y En modell för coachning

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs.
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Datum Ort, region Sista anmälningsdag
12 april Unionen, Växjö 29 mars
25 september First Hotel Carlshamn 4 september

Arbetsmiljöperspektiv vid förhandling
Bredda ditt perspektiv vid förhandingar

En fortsättningskurs för dig som förhandlar i klubben eller är arbetsplatsombud med 
förhandlingsmandat. Vi kombinerar arbetsrättens lag och avtal med arbetsmiljölagen och dess 
föreskrifter. 

Målsättningen är att du i förhandling och dialog med arbetsgivare ska ha ett tydligt 
arbetsmiljöperspektiv och på ett ännu bättre sätt kunna ta tillvara medlemmarnas intressen. 

Kursen består av en förberedande webbaserad del och en fysisk träff. Webbdelen fokuserar på 
lagar och regler som styr arbetsmiljöarbetet och de olika rollerna. På den fysiska träffen får du 
genom övningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte tillfälle att träna praktiskt tillsammans med 
andra förtroendevalda. 

Ur kursens innehåll
 y Regelverket kring arbetsmiljöområdet

 y Samverkan enligt arbetsmiljölagen

 y Roller i arbetsmiljöarbetet 

 y Samarbete mellan förtroendevalda med förhandlingsmandat och arbetsmiljöombud

 y Riskbedömning vid förändring av verksamheten

 y Förebyggande arbetsmiljöarbete

Kursen är f-märkt, vilket innebär att du får gå kursen med bibehållen lön. Meddela din arbetsgivare 
senast två veckor i förväg. På sidan om praktisk information kan du läsa mer.

Förkunskaper
Kursen vänder sig till dig som förhandlar i klubben och till arbetsplatsombud med 
förhandlingsmandat. Unionens fackliga grundkurs eller motsvarande och erfarenhet av rollen som 
förtroendevald. 
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Datum Ort, region Sista anmälningsdag
20–22 mars First Hotel Carlshamn 1 mars
6–8 november Hotell Vrigstad Värdshus, Vrigstad 8 oktober

Aktivt lönearbete
Den lokala löneprocessen

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om den lokala löneprocessen. Den vänder sig till dig som 
löneförhandlar eller sitter i klubbstyrelse och vill ha fördjupad kunskap om löneprocessen. Du 
får lära dig att hitta underlag och argument i löneavtal, årsredovisningar och annan ekonomisk 
information. Vi ger dig även kunskap om löneårets olika delar samt hur du skapar dialog med 
medlemmarna så att du kan företräda dem på ett förtroendefullt sätt.

Ur innehållet
 y Målet med allt lönearbete

 y Vad är lön

 y Olika avtal 

 y Löneåret

 y Stöd i processen 

 y Företagets utveckling

 y Kommunikation med medlemmarna

Kursen är f-märkt, vilket innebär att du får gå kursen med bibehållen lön. Meddela din arbetsgivare 
senast två veckor i förväg. På sidan om praktisk information kan du läsa mer.

Förkunskaper
Unionens fackliga grundkurs eller motsvarande och erfarenhet av rollen som förtroendevald.
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Datum Ort, region Sista anmälningsdag
1 mars First Hotel Carlshamn 15 februari
25 september Unionen, Växjö 11 september

Lönekartläggning
Jämställda löner

Hur kan vi jämföra arbeten? Vad innebär samverkan? Hur undviker jag de vanligaste fallgroparna?  
Vi går igenom hur du upptäcker och rättar till osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. 
Kursen vänder sig till dig som löneförhandlar eller medverkar i lönekartläggningen.

Ur innehållet
 y Diskrimineringslagen: vilka krav ställs och vad regleras inte i lagen

 y Metoder för kartläggning

 y Arbetsvärdering

 y Handlingsplan för jämställda löner

Kursen är f-märkt, vilket innebär att du får gå kursen med bibehållen lön. Meddela din arbetsgivare 
senast två veckor i förväg. På sidan om praktisk information kan du läsa mer.

Förkunskaper
Unionens fackliga grundkurs eller motsvarande och erfarenhet av rollen som förtroendevald.
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Datum Ort, region Sista anmälningsdag
15–17 mars First Hotel Carlshamn 17 april
16–18 oktober Hotell Rådmannen, Alvesta 17 september

Omorganisation MBL/LAS i praktiken
Rätt argument vid rätt tillfälle

Lär dig mer om hur MBL och LAS fungerar i praktiken. Vi går igenom hur lagarna tillämpas genom 
hela händelseförloppet när det sker en omorganisation med uppsägningar som följd. Lagtexternas 
teori omsätter vi till praktiska övningar och konkreta diskussioner. Kursen är aktuell och användbar 
oavsett konjunktur eller vilken situation företaget befinner sig i.

Ur innehållet
 y Klubbens förberedelser inför en omorganisation

 y MBL och LAS som stöd för klubben

 y Praktisk träning – argument vid förhandlingar

Kursen är f-märkt, vilket innebär att du får gå kursen med bibehållen lön. Meddela din arbetsgivare 
senast två veckor i förväg. På sidan om praktisk information kan du läsa mer.

Förkunskaper
Unionens fackliga grundkurs eller motsvarande och erfarenhet av rollen som förtroendevald.
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Datum Ort, region Sista anmälningsdag
17–19 april Hotell Vrigstad Värdshus, Vrigstad 19 mars
20–22 november First Hotel Carlshamn 30 oktober

Träningsläger för förhandlare
Utveckla din roll som förhandlare

Under kursdagarna går vi igenom hela processen från problemanalys till färdig lösning och 
återkoppling till berörda medlemmar. Du får också lösa ett antal förhandlingssituationer där vi 
jobbar med både förhandlingsarbetet och din roll som förhandlare.

Ur innehållet
 y Vad kännetecknar en bra förhandling?

 y Rollen som förhandlare

 y Jag som förhandlare

 y Förhandlingen som en process

Kursen är f-märkt, vilket innebär att du får gå kursen med bibehållen lön. Meddela din arbetsgivare 
senast två veckor i förväg. På sidan om praktisk information kan du läsa mer.

Förkunskaper
Unionens fackliga grundkurs och kursen Omorganisation MBL/LAS i praktiken eller motsvarande 
samt erfarenhet av rollen som förtroendevald.
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Datum Ort, region Sista anmälningsdag
15-16 mars Hotell Rådmannen, Alvesta 15 februari

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 praktiska verktyg för att arbeta förutsättningsskapande.

Syftet är att stimulera till en god samverkan i arbetsmiljöfrågor och ge praktisk kunskap om hur 
man bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på psykosociala frågor.

Ur innehållet
 y Samverkan i psykosociala arbetsmiljöfrågor.

 y Identifiera psykosociala risker och arbeta förebyggande.

 y Sambandet mellan en god organisatorisk och social arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete 
och verksamhetens utveckling.

 y Grundläggande om föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).

 y Hantering av psykosociala arbetsskador, ett ”psykosocialt första hjälpen kit”.

Kursen är f-märkt, vilket innebär att du får gå kursen med bibehållen lön. Meddela din arbetsgivare i 
god tid innan kursstart. På sidan om praktisk information kan du läsa mer.

Kursavgiften är 3 300kr (inklusive moms) och ska bekostas av din arbetsgivare, se 
Arbetsmiljölagen kapitel 6 paragraf 4 om rätt till utbildning för skyddsombud. Din arbetsgivare ska 
även stå för resa, kost och logi.

Förkunskapskrav
BAM (Bättre arbetsmiljö) grundkurs. Det är en fördel om du också har hunnit skaffa dig lite 
erfarenhet av arbetsmiljöarbete. 
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Arbetslivets juridik 15 hp
Juridik på universitetsnivå

Fristående universitetskurs i grundläggande arbetsrätt med genomgång av reglerna för 
den individuella och kollektiva arbetsrätten. Kursen vänder sig i första hand till dig som är 
klubbordförande och ger dig både redskap och kunskaper för att bättre kunna företräda 
förbundets medlemmar i det moderna arbetslivet.

Studierna genomförs som seminarier med inläsningsperioder emellan. Du genomför ett 
självständigt arbete, enskilt eller i grupp där uppgifterna består av verklighetsbaserade fall. I kursen 
ingår även att skriva en uppsats.

Unionen erbjuder kursen i samarbete med TCO och Stockholms universitet och är en högskolekurs 
om 15 hp.

Ur innehållet
 y Den individuella arbetsrätten

 y Den kollektiva arbetsrätten

 y Anställning och anställningsskydd

 y Fackföreningen i ett rättspolitiskt perspektiv

Kursen är f-märkt, vilket innebär att du får gå kursen med bibehållen lön. Meddela din arbetsgivare i 
god tid innan kursstart. På sidan om praktisk information kan du läsa mer.

Förkunskaper
Unionens grund- och påbyggnadskurser eller kunna visa på motsvarande kunskap. 

Vi har väldigt många sökande till kursen och vill därför att du motiverar din ansökan.

Målgrupp
Ordförande och vice ordförande

Håll utkik på unionen.se för datum och sista anmälningsdag.
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Arbetsmiljö i nya tider  
7,5 hp
Arbetsmiljö på universitetsnivå

Fristående universitetskurs med fokus på grundläggande teorier och begrepp som behandlar 
sambanden mellan arbetsmiljö och hälsa. Deltagarna får en fördjupning inom forskning som 
hjälper dem att bättre tolka och förstå olika arbetsmiljöer och hur de påverkar oss. I fokus står den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön, men mycket av kursinnehållet har stor relevans även för 
fysiska arbetsmiljöfrågor. 

Under hela kursen kommer vi att arbeta med praktiska övningar och exempel som utgår från 
kursdeltagarnas egna erfarenheter. Deltagarna skriver också ett mindre arbete där de analyserar 
den egna praktiken med hjälp av de teoretiska redskap som kursen gett. 

Unionen erbjuder kursen i samarbete med TCO och Stockholms universitet, och är en högskolekurs 
på 7,5 hp. 

Läs mer information om kursen på: tco.se/fackligaakademin

Ur innehållet

 y Vad innebär organisationsförändringar, ny teknik och det gränslösa arbetet för arbetsmiljön?

 y Utformningen av framtidens arbetsplatser 

 y Vad är det som skapar hälsa i arbetet? 

 y Vilka är de centrala delarna i arbetsmiljöns regelverk och skyddsombudsrätten?

 y Hur kan parterna på arbetsmarknaden samverka för att möta utmaningar i arbetsmiljön?

Förkunskaper
Grundkurs i arbetsmiljö (BAM) och erfarenhet från rollen som arbetsmiljöombud.

Målgrupp
Arbetsmiljöombud

Håll utkik på unionen.se för datum och sista anmälningsdag.
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Samhällsekonomi och fackliga 
utmaningar 7,5 hp
Lär dig tänka som en nationalekonom

Samhällsekonomi och fackliga utmaningar anordnas av TCO Fackliga Akademi och genomförs i 
samarbete med Enheten för arbetsmarknadskunskap, Institutet för social forskning vid Stockholms 
universitet. 

Kursen vänder sig till ledande förbundsföreträdare och målgruppen är förbundsstyrelseledamöter, 
ledamöter av regionstyrelsen och ledamöter i branschdelegationer.

Både företag och fackföreningar utmanas i världsekonomin. Pengar, varor, tjänster och hela 
verksamheter flyttas över gränser och den globala konkurrensen sätter villkor för löner och avtal. 
Klimatförändringar och migration, krav på likabehandling och jämställdhet bidrar också till att 
fackliga företrädare bättre behöver förstå omvärlden och samhällsekonomins påverkan.

Kursen ger grundläggande kunskap om nationalekonomiskt tänkande. Den ger insikter i hur 
samhällsekonomin, lokalt och globalt, styr förutsättningar för löneförhandlingar och kollektivavtal. 
Fackets viktiga roll för den ekonomiska utvecklingen är ett viktigt tema och deltagarna får både 
en teoretisk kunskapsbas och tar del av praktiska exempel för att efter kursen kunna göra egna 
analyser och självständiga slutsatser.

Ur innehållet
 y Samhällsekonomins grunder

 y Lönebildningens roll

 y Fackets viktiga roll i samhällsekonomin

 y Tillväxt, miljö och jämställdhet

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Målgrupp
Förbundsstyrelseledamot, ledamot i en regionstyrelse eller ledamot i en branschdelegation

Håll utkik på unionen.se för datum och sista anmälningsdag.
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Europasamarbetets möjligheter - att 
förstå och påverka i Europa
TCO och fackens påverkansarbete i EU

TCO Fackliga akademi håller i kursen Europasamarbetets möjligheter. En kurs för dig som är nyfiken 
på vad TCO och facken gör i påverkansarbetet i EU, och kanske själv vill bli mer delaktig. 

Med studiebesök, diskussioner och gemensamma analyser bygger kursen kunskap om 
Europasamarbetets möjligheter och förutsättningar, medlemsländernas likheter och särdrag samt 
vad detta innebär för det fackliga arbetet i praktiken, både här hemma och på europeisk nivå.

Ur innehållet
 y Fackligt påverkansarbete i EU-relaterade frågor - idag och i framtiden

 y Relationer, makt och kommunikation mellan EU och medlemsländerna

 y Institutioner och beslutsfattande inom EU

 y Den sociala dialogen och andra fackliga påverkansverktyg

 y De tre dominerande arbetsmarknadsmodellerna i Europa

 y Federalism och mellanstatligt samarbete

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Målgrupp
Förbundsstyrelseledamot, ledamot i en regionstyrelse eller ledamot i en branschdelegation

Håll utkik på unionen.se för datum och sista anmälningsdag.
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Unionens ledarskapsprogram för 
förtroendevalda
Utveckla ditt fackliga ledarskap

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. 
Programmet består av tre huvudblock med fysiska träffar med teori, praktik och kvällsarbete. Inför 
träffarna får du obligatoriska uppgifter och övningar att arbeta med på distans via webb.

Träffarna omfattar vardera 1,5 dag inklusive kvällsarbete. Hemuppgifterna beräknas ta cirka 
fyra timmar per block och handlar om självskattning, e-moduler, filmer, inläsningsmaterial, 
kunskapstester och egna reflektioner.

Programmet genomför Unionen i samarbete med Mercuri International.

Ur innehållet
 y Leda och involvera andra – flexibelt ledarskap, coaching

 y Hantera utmanande situationer

 y Förändringsprocesser

 y Att förstå och hantera grupper

Kursen är f-märkt, vilket innebär att du får gå kursen med bibehållen lön. Meddela din arbetsgivare 
senast två veckor i förväg. På sidan om praktisk information kan du läsa mer.

MÅLGRUPP
Programmet vänder sig till ordförande och vice ordförande i klubbstyrelsen.

Förkunskaper
Unionens grund- och påbyggnadskurser eller kunna visa på motsvarande kunskap.

Håll utkik på unionen.se för datum och sista anmälningsdag.
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Inspiration för regionala valberedare
Erfarenhetsutbyte och inspiration i uppdraget

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.

Dagen fokuserar på ditt uppdrag och syftar till att ge dig en djupare förståelse för de olika delarna 
som finns i att vara valberedare i regionen. Du som regional valberedare får möjlighet att träffa 
andra valberedare för att diskutera utmaningar, ställa frågor och utbyta erfarenheter.

Kursen anordnas vartannat år, jämna år, efter regionråden i april. Inbjudan skickas direkt till 
målgrupp efter regionråd.

Inspirationsdagen hålls i Stockholm.

Kursen är inte f-märkt. Unionen ersätter eventuell förlorad arbetsförtjänst.

Vid frågor kontakta ledningssekretariatet@unionen.se
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Facklig grundkurs på webben
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. En kunskapsbas som alla förtroendevalda bör ha.

Ur innehållet
 y Svenska modellen i arbetslivet: parter, roller, rättigheter och skyldigheter, kollektivavtalet

 y Påverkan genom förhandlingar: olika slags förhandlingar, samverkan medbestämmandelagen 
och arbetsmiljölagen, förändringsprocesser

 y Kollektivavtal: samverkan lag och avtal, allmänna anställningsvillkor, löneavtal och lönearbete

Kursen är f-märkt, vilket innebär att du får gå kursen med bibehållen lön. Meddela din arbetsgivare i 
god tid innan kursstart. På sidan om praktisk information kan du läsa mer.

Förkunskaper
Kursen vänder sig i första hand till dig som är ny som förtroendevald i klubb. Inga förkunskaper 
krävs.

Mer information hittar du under ”Facklig grundkurs på webben” på unionen.se.
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Facklig introduktion för 
arbetsplatsombud på webben
En introduktion för dig som är ny i rollen som arbetsplatsombud

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.

Ur innehållet
 y Den svenska partsmodellen – Fackets roll

 y Arbetsplatsombudets roll

 y Kollektivavtal

 y Orientering i lagar

 y Medlemsvärvning

 y Unionens demokratiska organisation

Kursen är f-märkt, vilket innebär att du får gå kursen med bibehållen lön. Meddela din arbetsgivare i 
god tid innan kursstart. På sidan om praktisk information kan du läsa mer.

Målgrupp 
Arbetsplatsombud med informationsmandat

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Mer information hittar du under ”Facklig introduktion för arbetsplatsombud på webben” på 
unionen.se.



2 6  l W E B B K U R S E R

Bättre lönearbete
Kom igång med det lokala lönearbetet

Introduktionskurs om det lokala lönearbetet för er som har bildat en ny klubb eller bara vill fräscha 
upp kunskaperna. Under kursen får du kunskap om många av de frågor kring lön som kan hamna 
på klubbens bord. Du lär dig mer om löneprocessen och uppdraget som löneförhandlare. Registrera 
dig i vår kursportal för att få tillgång till kursen.

Kursen är f-märkt, vilket innebär att du får gå kursen med bibehållen lön. Meddela din arbetsgivare i 
god tid innan kursstart. På sidan om praktisk information kan du läsa mer.

Målgrupp 
Ny som förtroendevald i klubb. Arbetsplatsombud med förhandlingsmandat 

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Mer information hittar du under ”Bättre lönearbete” på unionen.se.



Chefskurser
• Arbetsrätt för chefer 

12 april, Kalmar och 22 november, Karlshamn

• Chefens arbetsmiljöansvar 
16 maj, Karlshamn och 27 november, Vöxjö

• Coachande förhållningssätt – för dig som chef 
9 oktober, Älmhult

• Ge och ta emot feedback – för dig som chef 
28 mars, Kalmar

• Hålla lönesamtal 
8 mars, Jönköping och 21 mars Karlskrona

• Medvetet ledarskap 
2 maj, Jönköping

• Rekryteringskurs för chefer – rätt person på rätt plats 
23 maj, Jönköping

• Utvecklingssamtalet – chefens viktigaste verktyg 
17 oktober, Kristianstad och 13 november, Växjö

Målgrupp 
Medlemmar i Unionen Chef

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Mer information hittar du under ”Kurser och aktiviteter” på 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:

 y det finns kollektivavtal på arbetsplatsen

 y den förtroendevalda är vald/utsedd av medlemmarna på företaget

 y den förtroendevalda är anmäld till arbetsgivaren som fackligt förtroendevald

 y att ledighetsansökan är gjord i god tid och överläggning skett med arbetsgivaren

Förtroendemannalagen skiljer 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.

Kostnader
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.

Anmälan
Anmälan till Unionens kurser gör du på unionen.se under Kurser och aktiviteter.
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www.unionen.se

Drygt 640 000 yrkesverksamma, som jobbar i det privata närings-
livet är idag medlemmar i Unionen. Många är högskoleutbildade och 
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. 

Ring Unionen 
0770-870 870
Vi svarar på alla dina frågor om villkoren i arbetslivet 
och förmånerna i medlemskapet. 

Du hittar också svar på unionen.se

Så här blir du medlem
Ring 0770-870 870
Ansök på www.unionen.se/bli-medlem

Du kan också kontakta din region.
e-post: smaland@unionen.se eller sydost@unionen.se


