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Riktlinjer och stöddokument för arbetet med 

studierna i LO-distriktet i Skåne och den lokala 

organisationen.  

Dokumentet är utgår från det program som är framtagit som 

riktlinjer och stöddokument som är beslutad av LOs tvärfackliga 

råd och ABFs ledningsgrupp. 

Detta har vi nu anpassat till LO-distriktet i Skåne, ABF Skåne, 

Albins Folkhögskola och lokala LO-organisationen.  

Dokumentets riktlinjers syfte är att förtydliga de gemensamma 

riktlinjer för tvärfacklig studieverksamhet som antagits. Detta 

dokument är inte tänkt att vara styrande utan stödjande och riktar 

sig till oss på regional och lokal nivå.  

 



En bra dialog är nyckeln till en stark tvärfacklig studieverksamhet 

vilket vi har genom den gemensamma verksamhet och de träffar 

som genomförs under året.  

 
 

 

LO-distriktet i Skåne 

Den fackliga utbildningen ska genom en gemensam studieorganisation 

ge medlemmar och förtroendevalda kunskap och kompetens att möta 

utmaningar. En stark fackföreningsrörelse behöver väl utbildade 

medlemmar och förtroendevalda för att utveckla det framtida fackliga 

arbetet. 

 

Ansvar och roller: 

• LO-distriktet ska ha ett huvudansvar och en samordnande roll 

för den gemensamma planeringen. 

Varje år kallar LO-distrikten till planering. Miniminivån är 

gemensamma medlemsutbildningar. Därutöver planeras och 

genomförs de utbildningar som regionalt efterfrågas. För att skapa 

en sammanhållen utvecklingsväg ska den regionala  

studieorganisationen stå i tät relation till de centrala kurserna i 

LOs Kunskapssystem. 

 



De gemensamma riktlinjerna för tvärfackliga studier nämner 

planering av tvärfackliga studier och att genomförd verksamhet 

ska utvärderas och rapporteras.  

Detta arbete genomförs i regionala studie kommitteen och -

konferenser, som ett stöd för dem som arbetar med 

genomförandet på lokal och regional nivå.  

 

Årscykel för planeringsarbetet 

Våren  

• Utvärdering och uppföljning av föregående år 

• Inventering av nästa års behov och önskemål utifrån frågorna 

vad, för vem, hur, när och var 

 

Hösten 

• Gemensamt beslut om plan för nästkommande år 

 

 

LO-distriktet ansvarar för att: 

 

• Bjuda in förbundsföreträdare, ABF Skåne och Albins 

folkhögskola till regional studiekonferens för möte om 

planering, genomföra utvärdering och uppföljning. 

• Ha kontakt med förbundsavdelningarnas 

studieansvariga/organisatörer, ABFs ansvariga för fackliga 

studier och folkhögskolan. 

• Sprida information som rör studier. 

• Sammanställa och producera en gemensam tvärfacklig 

studiefolder.  

• Hålla kontakt med LO centralt kring de centrala utbildningarna 

inom LOs kunskapssystem som förläggs regionalt.  

• Sammanställa statistik för de grundutbildningar som planeras 

och genomförs.  

• Driva utvecklingen av tvärfackliga studier. 

• Rapportera in de handledare som förbundsavdelningarna utser 

till ABF. 

• Upprätthålla och utveckla det tvärfackliga handledarlaget i 

samarbete med ABF. 



Regional facklig studiekommitté 
 
På LO-distriktet finns en regional facklig studiekommitté som är 

ett genomförande och planerande organ.  

Kommittén består av en ansvarig ombudsman från LO-distriktet, 

en representant per förbundsområde och ABF Skåne som 

tillsammans med Albins folkhögskola är adjungerade.  

 

Det är bra om det finns lokala studiekommittéer/grupper som 

verkar i en del av distriktet, exempelvis en större stad.  

 

Studiekommittén behandlar de olika frågor som 

studieorganisationen ansvarar för såsom behovsinventering, 

planering, uppföljning och utvärdering, handledarlag, 

erfarenhetsutbyte kring material, utbildningar, och LOs centrala 

Kunskapssystem på externat. Kommittén ska vara pådrivande, ta 

initiativ för att driva utvecklingen av de tvärfackliga studierna 

framåt och ge stöd på de ställen där verksamheten haltar.  

En viktig uppgift för kommittén är att förbereda och genomföra 

de regionala studiekonferenserna. 

 

Kommittén har tre möten/år och det är LO-distriktet som ansvarar 

för att bjuda in till mötena.  

 

Lokal facklig studiekommitté/grupp 

Det finns behov av att träffas och koordinera arbetet också lokalt i 

någon form av studiegrupp/-kommitté. På den lokala nivån 

kommer man närmare själva verksamheten och kan resonera 

tillsammans om hur man går till väga för att rekrytera deltagare 

och handledare till olika utbildningar.  

 

 

Den gemensamma planeringen i de lokala studiegrupperna, och 

dessa lokala planeringar koordineras och sammanställs regionalt. 

Den regionala nivåns uppgift blir då mer uttalat att hålla en dialog 



med samtliga fackförbundsavdelningar (eftersom de mindre 

förbunden inte alltid har möjlighet att delta i de lokala grupperna) 

och att ansvara för utveckling av handledarlag och 

studieorganisation.  

 

 

Regional facklig studiekonferens 

 
Den regionala fackliga studiekonferensen är ett beslutsforum som 

äger rum minst en gång per år oftast på våren för uppföljning av 

föregående år och inventering av behoven för kommande år.  

Det är LO-distriktet som tar initiativet och bjuder in till den 

regionala fackliga studiekonferensen som görs i samarbete med 

ABF och Albins folkhögskola. 

 

Stipendiefonden 

 

En medlem kan få stipendium om högst 9 timmar för facklig 

introduktion, 24 timmar för facklig medlemsutbildning och 24 

timmar för facklig-politisk medlemsutbildning. Totalt kan alltså 

en och samma medlem som mest få stipendium från LO för 57 

timmar. 

Stipendiet är 116 kronor per timme 2019 och betalas ut till 

kursdeltagare som har förlorat inkomst under utbildningstiden. 

Det är LO-distrikten som administrerar stipendiet. Stipendiet 

betalas ut till enskild person. 

 

 

 

 

 



 Tvärfackliga handledare 
  

För att kunna genomföra tvärfackliga studier är också behovet av 

tvärfackliga handledare stort.  

Det är den egna förbundsavdelningen som rekryterar och utser 

handledare. 

 

Handledarna ska utbildas via den utbildningsplan, pedagogisk 

utvecklingsväg för fackliga handledare som LOs centrala 

utbildningskommitté har beslutat.  

De tvärfackliga handledarna samlas i ett regionalt handledarlag 

och varje år ska de bjudas in till träffar för erfarenhetsutbyte. 

Detta gäller alla tvärfackliga handledare, oavsett vilken 

tvärfacklig utbildning de är verksamma i .  

 

Handledarna inbjuds till två träffar/år där vi ger 

utbildningsinsatser, utvecklar och utvärderar det material som 

används i utbildningarna.  

 

 

Vi samarbetar med ABF Skåne och Albins folkhögskola vilka 

är våra utbildningsanordnare. 
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