
  

 

Förändringar i verksamheten med anledning 
av Corona 

 

Över hela Sverige pågår ett omfattande arbete med att hindra smittspridning 

av Corona-viruset. LO följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer 

och utvärderar löpande vilka insatser som behöver vidtas i verksamheten för 

att minimera risker. LO uppdaterar riktlinjer för anställda löpande för att 

hantera situationen och verksamheten hålls igång. Fler möten kommer 

genomföras digitalt och viss del av verksamheten ställs nu om.  

Så som situationen utvecklats saknas det i dagsläget förutsättningar i LO-

distrikten att genomföra stora delar av verksamheten. Det innebär att 

följande åtgärder vidtas i verksamheten,  

  

Studier 

Samtliga tvärfackliga utbildningar som är planerade från nu till den sista 

maj ställs in. Anmälda deltagare och handledare uppmanas i första hand att 

återta sin ledighet och återgå till sin arbetsgivare. Skulle problem kring 

ersättning uppstå kontaktas respektive förbund/uppdragsgivare. Centrala 

konferenser inom området ställs in fram till sista maj in och alternativ 

hantering bereds nu av LO centralt.  

 

LO Ung 

Samtliga LO Ung-utbildningar som är planerade från nu till den sista maj 

ställs in. Anmälda deltagare och handledare uppmanas i första hand att 

återta sin ledighet och återgå till sin arbetsgivare. Skulle problem kring 

ersättning uppstå kontaktas respektive förbund/uppdragsgivare. Sedan 

tidigare är det aviserat att Ungforum är inställt. Några beslut kring Facket på 

sommarjobbet är ännu inte fattade. Centrala konferenser inom området ställs 

in fram till sista maj och alternativ hantering bereds nu av LO centralt.  

  

Skolinformation 

Gymnasieskolorna kommer på folkhälsomyndighetens uppmaning stängas 

tills vidare. Vilket gör att skolinformationsverksamheten pausas fram till 
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sommaren. En kontakt tas med respektive skola kring om det går att skjuta 

informationstillfället till efter sommaren alternativt att hänvisa till 

tillgängliga material.  

  

Facket Försäkrar 

Samtliga Facket Försäkrar-utbildningar och distriktskonferenser som är 

planerade från nu till den sista maj ställs in.  Anmälda deltagare och 

handledare uppmanas i första hand att återta sin ledighet och återgå till sin 

arbetsgivare. Skulle problem kring ersättning uppstå kontaktas respektive 

förbund/uppdragsgivare. Centrala konferenser inom området ställs in fram 

till sista maj och alternativ hantering bereds nu av LO centralt.  

 

Utåtriktad verksamhet 

Den utåtriktade verksamheten inom LO-distriktens och LO-fackens 

områden pausas tills vidare.  

  

Årsmöten i LO-distrikten 

Ett gemensamt ställningstagande för LO-distriktens årsmöten bereds nu av 

LO centralt.  

  

Första maj 

Ett gemensamt ställningstagande för firande av första maj bereds nu av LO 

centralt.  

  

Inbokade möten med förbunden 

En del av de möten som är inbokade med förbunden kommer att 

genomföras via Teams och till dem kommer nya kallelser att skickas ut 

inom kort. Det gäller bland annat LOs Centrala utbildningskommitté, 

Centrala ungkommittén och träff med de inbokade arbetsgrupperna. 

 

De möten som inte kommer att genomföras avbokar vi via Outlook-

kalendern eller mail till berörda deltagare. 

 

Vem gör vad 

För att ovanstående ska gå så smidigt som möjligt är det viktigt att 

respektive handläggare på distrikten kontaktar kursanordnare och kursgårdar 

för att avboka aktiviteterna. 

 

LO Centralt kommer att kontakta Runö samt ABF centralt för att meddela 

om de inställda aktiviteterna. 

 

LO centralt kommer även att stänga ner kurserna på Kurswebben samt 

Fackliga utbildningar för dig. 

 

Förbunden har att kontakta deltagarna till kurser i LOs Kunskapssystem 

som ännu inte kallats till. De kurser som Runö redan skickat bekräftelser 

till, kommer Runö att kontakta deltagarna.  

 

När det gäller de regionala/lokala utbildningarna kommer LO-distrikten 

säkerställa att de anmälda deltagarna informeras om den inställda kursen. 

Antingen själva eller genom kursanordnaren, exempelvis ABF.  
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