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Sänt från LO-distriktet i Mellansverige till: 

LO-distriktet i Mellansveriges medlemsorganisationer 

LO-distriktets styrelse 
 

 För önskan om vidarebefordran till: 

Studieansvariga på avdelning/region 

   
Sänt för kännedom till: 

LO-fackens ledamöter, LO-distriktets personal 
  

   

 

 Inbjudan LO maktutbildning 
 Välkomna att anmäla in era förtroendevalda till LO:s Maktutbildning. 

LO-distriktet i Mellansverige har 20 utbildningar klara för att rekrytera deltagare till.  

 

 

 

Om utbildningen  

LO:s Maktutbildning är en tvådagarsutbildning för dig som vill stärka din roll som förtroendevald 

och vässa dina kunskaper i organisering och samhällsfrågor. Med utbildningen i ryggen ska du 

kunna ta en aktiv del i de viktiga samtalen på arbetsplatsen utan att behöva vara insatt i alla 

frågor. LO:s 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 

kontaktar 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. 

 

 

MÅLGRUPP: Förtroendevalda med uppdrag på arbetsplatsnivå som genomfört grundutbildning 

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: Via nedanstående länk. Där finns även samtliga utbildningstillfällen upplagda: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=d5dYbaxLfEe7588KjFqLOmm8M0lOe2NBl1kkaWvMnq5U

MTBGU1pLTzYyWUg1Tk81N0pEWDRCTkVEWC4u 
 

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 LO:s 

hemsida www.lo.se. 

 

 

Välkommen med er anmälan! 

 

 

  

 Med vänlig hälsning 
 LO-DISTRIKTET I MELLANSVERIGE 

  

 Daniel Rubinsson 
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