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OM UTBILDNINGEN
LOs Maktutbildning är en tvådagarsutbildning för dig som vill stärka din roll som förtro-
endevald och vässa dina kunskaper i organisering och samhällsfrågor. Med utbildning-
en i ryggen ska du kunna ta en aktiv del i de viktiga samtalen på arbetsplatsen utan att 
behöva vara insatt i alla frågor. LOs Maktutbildning ger dig kunskap i hur vi organiserar 
oss fackligt för att stärka vår makt på den egna arbetsplatsen samt hur vi kan påverka 
politiska beslut för en önskad samhällsutveckling.

Det kan handla om beslut i både stort och smått. Allt ifrån arbetsskor eller gratis frukt 
på arbetsplatsen till förändring av busstider eller kvällsöppna förskolor. Vem kontak-
tar man och hur får vi mer makt i de frågor som är av intresse för oss på arbetsplatsen?

Under de två utbildningsdagarna kommer vi att träna på att ta samtal, formulera och 
bemöta argument. Men också på att lyssna och ställa frågor för att föra samtalen framåt.
Välkommen!

MÅLGRUPP: Förtroendevalda med uppdrag på arbetsplatsnivå som genomfört grund-
utbildning eller har motsvarande kunskap.
EKONOMI: LO ersätter deltagaren med utbildningsarvode/förlorad förtjänst. Övriga 
kurskostnader och resor finansieras av LO.
ANSÖKAN OM LEDIGHET: Enligt studieledighetslagen har du rätt att få ledigt att gå 
utbildningen. Du måste själv söka ledigt senast två veckor innan kursstart.
ANMÄLAN: Information om hur du anmäler dig hittar du på sista sidan i den här foldern.
GDPR: Vi är måna om att skydda din integritet och hanterar dina personuppgifter i 
enlighet med gällande lagar och förordningar. Hur LO hanterar personuppgifter kan 
du läsa om på LOs hemsida www.lo.se.

Foto: riksdagen.se

Makt. Ordet klingar negativt i mångas öron.
Men om du inte har makt, då kan du inte 

bestämma. Och om du inte kan bestämma,  
då är du maktlös. Och om inte du bestämmer, 
vem är det då som gör det?

Emilia Töyrä, riksdagsledamot och IF Metallare

http://www.lo.se


KURSTILLFÄLLEN HÖSTEN 2022
DATUM PLATS SISTA ANMÄLAN

Före valet
 22–23 augusti Halmstad 7 augusti
 24–25 augusti Borås 7 augusti
 25–26 augusti Göteborg 7 augusti
 30–31 augusti Skövde 7 augusti
 31 aug–1 sep Uddevalla 7 augusti

Efter valet
 10–11 oktober Halmstad 19 september
 17–18 oktober Göteborg 26 september
 26–27 oktober Skövde 5 oktober
 3–4 november Borås 13 oktober
 3–4 november Digital 13 oktober
 8–9 november Göteborg 18 oktober
 23–24 november Uddevalla 3 november
 1–2 december Göteborg 10 november

Anmälan görs på: https://bit.ly/maktutbildningh22

Har du frågor, kontakta Jane Åberg 070-677 30 63 eller jane.aberg@
lo.se

https://bit.ly/maktutbildningh22
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Anmälan:
Anmälan görs via QR-koden ovan eller 
https://bit.ly/maktutbildningh22.
Obs! Du behöver ha ok från din förbunds- 
 avdelning för att gå utbildningen.

För mer information:
Telefon: 070-677 30 63
E-post: jane.aberg@lo.se

INTRESSEANMÄLAN
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