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SEKO väg och ban arrangerar olika kurser som berör din 
arbetsplats. Detta gör vi eftersom vi anser att utbildning är rätt 
väg till förbättrade arbets-förhållanden. Så nu är det din tur att 
få välja väg.  

                                   
 
Kurserna vänder sig till dig som är medlem i SEKO. För dig som är 
fackligt förtroendevald, begär du din ledighet enligt 
förtroendemannalagen. I andra fall begär du tjänstledigt enligt 
studieledighetslagen. 
Om du inte är förtroendevald står bransch-organisationen för 
förlorad arbetsförtjänst Det utgår också ett stipendium á 
100kr/dag till samtliga. Resor skall i första hand ske kollektivt. Vid 
resor med egen bil skall i första hand samåkning ske, ersättning 
f.n. 18,50kr/mil skattefritt.  
Kurserna bedrivs som internat och bransch-organisationen står för 
dina logikostnader och resor. Vid eventuella egna önskemål t.ex. 
allergi, speciella önskemål om maträtter eller andra frågor kring 
utbildningarna kan ni ta kontakt med respektive studieombud 
 
Observera att din ledighetsansökan skall vara din arbetsgivare 
tillhanda minst två veckor innan kursens startdatum för att du ska 
vara säker på att få den beviljad 
 
Det är viktigt att du kommer till utbildningen då klubben har 
begränsat antal platser samt att klubben får betala de kostnader 
som uppstår om du uteblir. 
Under kurstiden beviljas normalt ingen ledighet. 



             
                    Hur anmäler jag mig? 
 
 
När du har hittat en eller flera kurser som du är intresserad av tar 
du en kopia på anmälnings-blanketten. Tipsa gärna dina 
arbetskamrater om vilka kurser som finns. Anmälningsblanketten 
hittar du i slutet av detta häfte.  
Anmälningsblanketten fyller du i och postar till studiesamordnaren i 
din studieregion. 
 
Norr: Seko Norra Norrland 
Att: Susanna Oscarsson 
V Norrlandsgatan 11 B 90327 Umeå 
Telefon: 090-109772 
E-post: susanna.oscarsson@seko.se 
 
Mellan: Bertil Ekström 
Luntgatan 28 60219 Norrköping 
Telefon: 0706-007596 eller 0733-375301 
E-post: bertil.ekstrom@peab.se 
 
Syd: Torsten Centerdal, Södra Rörum 4512 
242 94 Hörby 
Mobil: 0733-848326 
E-post: torsten.centerdal@peabasfalt.se 
 
Välkommen till kursen!



 Min arbetsmiljö 

 
Under kursen får du grundläggande kunskaper om;  

 Arbetsmiljölagen gällande dina rättigheter och skyldigheter 
 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
 Skyddsombudens roll  
 Vilket försäkringsskydd som finns i medlemsavgiften. 

Kursen avslutas med kunskapsuppföljning med ”Guldhjälmsvinst” 
 

OBS! Klubben står för eventuell förlorad arbetsförtjänst, resor och 
internatkostnader 
 
Studieregion Syd (Väst, Skåne och Sydost)               
                                                       
Ansvarig handledare:  
Ingvar Carlsson, 0707-248963, ingvar.carlsson@trafikverket.se 
 

Kurs: vecka 10. 6-8 mars 2019, Katrinebergs Folkhögskola, 
Falkenberg. 
 

 
Kurserna startar dag 1 kl.09:30 med fika i matsalen, kursstart 
10.00 och avslutas dag 3 kl. 15:00.  
 
Sista anmälningsdag 15 december 2018            



 
                         MB-ledamotsutbildning 
                                (gäller privatanställda) 
         

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av vad det innebär att 
sitta i MB-grupp eller redan är vald MB-ledamot.  
Under kursen kommer du att få mer insikt om; 

 Hur det lokala fackliga arbetet fungerar.  
 De vanligaste arbetsrättsliga lagarna och gällande 

kollektivavtal.  
 Hur vi kan stärka dig i din roll som förtroendevald.  

 

Studieregion Norr, Mellan och Syd   

 (Mellansverige, Värmland-Örebro, Stockholm, Gävle-Dala, 
Jämtland, Västerbotten och Norrbotten) 
 
Ansvarig Handledare: 
Karl-Johan Andersson 070-579 60 16 karl-johan.andersson@ncc.se 
 

Kurs: vecka 8. 19-21 februari 2019, Lastberget, Bålsta. 
  
 
Kurserna startar dag 1 kl. 09:30 med fika i matsalen, kursstart 
10.00  och avslutas dag 3 kl. 15:00.  
Sista anmälningsdag 15 december 2018.  
 
 
 
 
 



     
  Väg & banavtalet + ME-avtalet   
Kursen vänder sig till dig som medlem eller förtroendevald som vill 
veta mer om; 

 Dina rättigheter och skyldigheter enligt avtalen 
 Hur avtalen ska tolkas 

 
Studieregion Norr, Mellan och Syd   
(Mellansverige, Värmland-Örebro, Stockholm, Gävle-Dala, 
Jämtland, Västerbotten och Norrbotten) 
 
Ansvarig Handledare: 
Torsten Centerdal 073-384 83 26 torsten.centerdal@peabasfalt.se 
Kurs: vecka 7. 12-14 februari 2019, Lastberget, Bålsta. 
 
 
 
Kursen startar dag 1 kl. 09:30 med fika i matsalen, kursstart 
10.00 och avslutas dag 3 kl. 15:00.  
 
 
Sista anmälningsdag 15 december 2018. 
 
                
                 
 
 

 
           



 Hur hittar jag till Lastberget? 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 Hur hittar jag till kursgården? 
 
 
 
 

Katrinebergs folkhögskola, Falkenberg 
 

 
 

 
Avfart 51 från E6.  
Väg 154 mot Ullared, vid Ljungbykyrka höger mot Vessigebro. 
Kör ca 3 kilometer, ta vänster då ser ni skolan på högersidan. 
 
Katrinebergs Folkhögskola, Falkenberg 
311 65 Vessigebro, Telefon: 0346 – 575 00 
GPS: Lat N 56° 58′ 20″ Lon E 12° 38′ 26″ 



 


