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ERSÄTTNINGAR VID FACKLIGA STUDIER 
Du kan få ersättning när du går fackliga studier som 
i så fall administreras och betalas ut av din fackliga  
organisation. Kan vara bra att kolla innan du tackar  
ja till en utbildning.  

Är du förtroendevald betalas viss utbildning helt av  
arbetsgivaren, enligt Förtroendemannalagen § 7.  

OBS!  
Anmälan görs till studieansvarig på din arbetsplats eller direkt till din förbundsavdelnings 
studieansvarig. Sista anmälningsdag till utbildningarna är fyra (4) veckor innan utbildningen 
startar. Detta för att vi ska veta om det går att genomföra utbildningen. Men, det kan dock 
finnas plats för fler, så tveka inte att efteranmäla.  

På utbildningen ingår kost, lokaler, handledare och material till deltagare. Det innebär också att det är  
viktigt att du så snabbt som möjligt meddelar den som anordnar utbildningen om du får förhinder att  
delta. Om du har särskilda behov är det viktigt att du meddelar även detta till den som anordnar 
utbildningen.  

På utbildningen ska det vara minst 8 deltagare. 
Anmälan ska gå till den fackliga organisation som den anmälda tillhör eller skulle tillhöra om de 
var medlemmar i facket.  
Alla centrala LO-utbildningar hittar ni på www.lo.se  under ”Fackliga utbildningar för dig”.  

På LO-distriktet i Skånes hemsida hittar du kontaktuppgifter till alla fackliga avdelningar: 
http://skane.lo.se 

Det finns alltid en uppdaterad version av studiefoldern på LO-distriktets hemsida.

I denna skrift har vi sammanställt alla de tvärfackliga utbildningarna som vi planerar att 
genomföra i Skåne under 2021 utifrån de önskemål som kommit in från de fackliga 
avdelningarna.

LEDIGT FÖR FACKLIGA 
STUDIER 
Ansökan ska göras till arbetsgivaren 
senast 14 dagar före utbildningens 
start enligt studieledighetslagen. Vi 
rekommenderar att du anmäler till 
arbetsgivaren i samband med att du 
anmäler dig till avdelningen, i så god 
tid som möjligt.

TVÄRFACKLIGA STUDIER I SKÅNE

http://www.lo.se
http://skane.lo.se
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FACKLIG 
INTRODUKTIONSUTBILDNING

Syftet med facklig introduktionsutbildning är bland 
annat att öka kunskapen och förståelsen för 
fackets roll, samt väcka intresse för fackliga frågor. 
 
Utbildningen handlar om arbetsplatsen och tar 
upp följande saker på en grundläggande nivå: 

kollektivavtalet som begrepp och idé 

parterna på arbetsplatsen och de fackliga 
verktygen för påverkan 

några lagar som rör arbetsvillkoren och 
anställningen på arbetsplatsen 

diskriminering i arbetslivet ur några olika 
perspektiv 

MÅLGRUPP 
Alla som vill veta mer om facket. 

EKONOMI 
1000 kr/deltagare. Din fackliga organisation står 
för kostnad.

Datum Ort

3/2 Kristianstad

9/2 Hässleholm

26/2 Malmö

1/3 Osby

16/3 Kristianstad

24/3 Lund

26/3 Malmö

30/3 Hässleholm

8/4 Helsingborg/Åstorp

23/4 Malmö

28/5 Malmö

27/8 Malmö

1/9 Osby

2/9 Hässleholm

24/9 Malmö

29/9 Kristianstad

14/10 Lund

21/10 Helsingborg/Åstorp

19/10 Hässleholm

29/10 Malmö

15/11 Kristianstad

26/11 Malmö
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MEDLEM I FACKET - 1

Datum Ort

19/1 + 20/1 + 21/1 Malmö

3/2 + 4/2 + 5/2 Lund

9/2 + 16/2 + 23/2 Malmö

3/3 + 10/3 + 17/3 Helsingborg/Åstorp

3/3 + 10/3 + 17/3 Kristianstad

16/3 + 17/3 + 18/3 Malmö

11/3 + 18/3 + 25/3 Hässleholm

22/4 + 29/4 + 6/5 Osby

27/4 + 4/5 + 11/5 Hässleholm

4/5 + 11/5 + 18/5 Malmö

5/5 + 6/5 + 7/5 Kristianstad

10/5 + 11/5 + 12/5 Lund

18/5 + 19/5 + 20/5 Helsingborg/Åstorp

9/9 + 10/9 + 16/9 Lund

9/9 + 16/9 + 23/9 Hässleholm

13/9 + 14/9 + 15/9 Malmö

15/9 + 16/9 + 17/9 Helsingborg/Åstorp

21/9 + 28/9 + 5/10 Kristianstad

7/10 + 14/10 + 21/10 Malmö

6/10 + 13/10 + 20/10 Osby

28/10 + 4/11 + 11/11 Kristianstad

9/11 + 10/11 + 11/11 Helsingborg/Åstorp

16/11 + 17/11 + 18/11 Lund

25/11 + 2/12 + 9/12 Hässleholm

1/12 + 2/12 + 3/12 Malmö

För att den fackliga organisationen ska kunna 
fungera som folkrörelse måste det finnas många 
som deltar i de grundläggande 
medlemsutbildningarna. 

DEMOKRATISKA RÄTTIGHETER 
Alla medlemmar har rätt till facklig grundutbildning. 
Det handlar om att stärka medlemmarnas fackliga 
medvetenhet och att uppmuntra dem att använda 
sina demokratiska rättigheter i den fackliga 
organisationen, på arbetsplatsen och i samhället. 

VAD ÄR FACKLIG 
MEDLEMSUTBILDNING? 
En facklig medlemsutbildning ska ge kunskaper om 
de fackliga idéer som bygger på det fackliga löftet: 
Att löntagarna lovar varandra att inte sälja sitt arbete 
till lägre pris eller på sämre villkor än de har lovat 
varandra. Fackföreningen är detta löfte. Dessutom 
bör kunskap nås kring det viktigaste medlet för 
löftet, det rikstäckande kollektivavtalet. 

KUNSKAPSMÅLET 
Vi tror att du har valt att delta i denna utbildning för 
att du ska få grundläggande kunskaper om 
fackföreningens och ditt förbunds mål, funktion 
och roll på arbetsmarknaden och i samhället. 

FÖRÄNDRINGSMÅLET 
Utbildningen ska leda till att du stärker din 
självkänsla, får en bättre förmåga att kommunicera, 
förstår din egen roll och delaktighet i det fackliga 
arbetet och blir inspirerad till att arbeta för ett rätt 
visare samhälle. 

MÅLGRUPP 
Alla medlemmar. 

EKONOMI 
3200 kr/deltagare. Din fackliga organisation står för 
kostnad.

14/10 + 21/10 + 28/10 MalmöMEDLEM I FACKET - 1  
PÅ ENGELSKA
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LO-distriktet i Skåne bjuder in dig som är ensamstående med barn till en sommar/semesterkurs med 
övernattning. Vi kommer att vara vår kursgård Backagården, som ligger i närheten av Höör.  
På Backagården kommer vi under fem intressanta dagar prata om bland annat facket, 
jobbet, samhället och försäkringar. 
Många roliga aktiviteter för dig och barnen är planerade under dagarna. Bland annat en  
heldag på Skånes djurpark 

Var: Backagården, Stenskogen 735, 243 91 Höör, http://backagarden.se/  

När: Sommar/semesterkursen startar måndagen den 12 juli klockan 10.00 och avslutas  
         fredagen den 16 juli vid lunch. 

Anmälningslänk kommer att finnas på LO-distriktet i Skånes hemsida:  
https://skane.lo.se/skane/startsida_skane?OpenDatabase i mitten av januari. 

Ekonomi: LO-distriktet i Skåne står för logikostnader samt mat och inträde till Skånes djurpark och 
några överraskningar. Eventuella resor till och från Backagården bekostas av deltagaren själv. 

Ta chansen att anmäla dig och dina barn till sommarens roligaste och intressantaste dagar redan idag. 

SOMMARKURS

http://backagarden.se/
https://skane.lo.se/skane/startsida_skane?OpenDatabase
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Har du gått Medlem i facket och har ett intresse för samhälle och politik? Funderar du över den orättvisa 
värld vi lever i och undrar om det måste vara så? Vill du bygga ett gott samhälle där det råder jämlikhet 
och respekt för människovärdet? Medlem i facket 2 är i så fall utbildningen för dig! 

Kursinnehåll 
Utbildningen handlar om att tänka fackligt kring makt, 
intressen och samverkan. Målet är att ge röst åt dig  
själv, åt kamraterna på arbetsplatsen och värna det  
demokratiska samtalet. Syftet är att inspirera till  
handling och lägga grunden för fortsatta samtal.  
Ytterst handlar det om att värna det fackliga  
samhällsuppdraget – där du kan göra skillnad. 

Målgrupp 
Alla medlemmar. 

Förkunskapskrav 
Det är en fördel om du deltagit i Medlem i Facket-1. 

Ekonomi 
3200 kr/deltagare. Din fackliga organisation står  
för kostnad.

MEDLEM I FACKET - 2

Datum Ort

16/2 + 23/2 + 2/3 Hässleholm

18/2 + 25/2 + 4/3 Malmö

4/3 + 11/3 + 18/3 Helsingborg/Åstorp

27/4 + 4/5 + 11/5 Kristianstad

25/5 + 26/5 + 27/5 Malmö

10/6 + 17/6 + 24/6 Hässleholm

7/9 + 8/9 + 9/9 Kristianstad

16/9 + 23/9 + 30/9 Malmö

13/10 + 20/10 + 27/10 Kristianstad

16/11 + 19/11 + 18/11 Helsingborg/Åstorp

23/11 + 30/11 + 7/12 Hässleholm
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GRUNDLÄGGANDE 
FÖRTROENDEMANNAUTBILDNING 
(VALD PÅ JOBBET)

Datum Ort

16/3 + 17/3 + 18/3 Helsingborg/Åstorp

6/4 + 13/4 + 20/4 Hässleholm

26/4 + 3/5 + 10/5 Malmö

20/5 + 27/5 + 3/6 Kristianstad

7/9 + 14/9 + 21/9 Hässleholm

14/9 + 15/9 + 16/9 Helsingborg/Åstorp

22/9 + 29/9 + 6/10 Malmö

10/11 + 17/11 + 24/11 Kristianstad

Utbildningen är en första introduktion till den som 
är ny i rollen som förtroendevald inom något LO--
förbund. Utbildningen som beskrivs här pågår 
under tre dagar i följd, men kan självfallet också 
fungera i en studiecirkel eller delas upp i en kurs vid 
tre olika tillfällen.  

Den röda tråden i utbildningen är uppdelad i 
tre moment:  

Hur hittar jag som förtroendevald min roll, mitt 
engagemang och även min plats i det fackliga 
arbetet?  

Vilka är de viktigaste frågorna i det fackliga 
arbetet och hur ser lagarna ut på arbetsrättens 
område? 

Vilka verktyg behöver jag för att sköta mitt 
fackliga uppdrag och vad ska jag göra när jag 
kommer hem?  

Utbildningen bygger på delar av boken ”Vald på 
jobbet”. 

MÅLGRUPP 
Förtroendevalda. 

EKONOMI 
3200 kr/deltagare. Din fackliga organisation står för 
kostnad.
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ALLA KAN GÖRA NÅGOT

”Alla Kan Göra Något”, utbildningen där vi under 
en dag vänder och vrider på det fackliga löftet och 
arbetar-rörelsens värderingar.  

Hur påverkas vår förmåga att värna det fackliga 
löftet när främlingsfientlighet, rasism och 
antidemokratiska åsikter splittrar oss på 
arbetsplatsen?  

Hur påverkas våra löner, anställnings villkor och 
arbetsmiljö när klyftorna i samhället växer? 

Har vi något ansvar? Ska vi göra något? Kan alla 
göra något?  

Målet med utbildningen är att ge dig som deltagare en 
trygghet i dessa frågor samt en styrka att göra något 
åt utvecklingen på våra arbetsplatser och i 
samhället. 

MÅLGRUPP 
Alla medlemmar. 

EKONOMI 
1000 kr/deltagare. Din fackliga organisation står för 
kostnad.

Datum Ort

6/2 Backagården

9/3 Malmö

8/4 Backagården

2/6 Malmö

17/9 Backagården

7/10 Malmö

19/11 Backagården
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INSIKTER

Kursen Insikter har som övergripande mål att 
tydliggöra kärnan i den fackliga ideologin. För att 
kunna leva upp till den här målsättningen är Insikter 
en levande och flexibel utbildning. Varje utbildning 
präglas och formas av de människor som deltar. 
Deltagarnas erfarenheter, kunskaper och behov styr 
till stor del hur utbildningen utformas. 

Det betyder också att Insikter är en intensiv och 
uppslukande utbildning. Insikter är en idébaserad 
utbildning där deltagarna ökar sina kunskaper om 
de fackliga grundförutsättningarna, för 
fackföreningens existens och dess roll i kampen 
mellan arbete och kapital. 

MÅLGRUPP 
Förtroendevalda. 

FÖRKUNSKAPSKRAV 
Grundläggande förtroendemannautbildning.

Denna kurs är intensiv och på heltid varför 
den kommer att kräva ditt fulla engagemang. 

Den kräver aktivt deltagande. Kalla in en 
ersättare för dig till de uppdrag som måste 

utföras på hemorten under kursveckorna så 
slipper du missa delar av kursen.

Datum Ort

1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 
+ 
1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3

Helsingborg

30/8, 31/8, 1/9, 2/9, 3/9 
+ 
27/9, 28/9, 29/9, 30/9, 1/10

Malmö



11

PEDAGOGISK GRUNDUTBILDNING

ABF Skåne, i samarbete med Albins folkhögskola och LO-distriktet i Skåne, bjuder in till en 
pedagogisk grundutbildning. Utbildningen syftar till att ge blivande och nya handledare 
grundläggande pedagogiska kunskaper samt insikt om att möta människor där de är.  

Utbildningen vänder sig till dig som brinner för att hjälpa människor att växa. ”Man kan inte lära någon 
någonting, man kan bara hjälpa någon att lära”  

Utbildningens mål: 
Att deltagarna efter utbildningen har kännedom och förståelse om:  
✴ Våra värderingar - Att vara trovärdig som ledare 
✴ Folkbildning och dess pedagogik 
✴ Om olika lärstilar och dess påverkan på lärandet  
Att bli tryggare i sin roll som tvärfacklig handledare  
Att få tvärfackliga metoder och verktyg. 

Målgrupp 
Nya handledare. 

Förkunskaper: 
Deltagit i någon av de fackliga grundutbildningarna: Medlemsutbildning/Ung utbildning och/eller 
Grundutbildning för förtroendevalda.  

Ekonomi 
Deltagaravgift 3 200 kronor per deltagare. Anmälande organisation står för eventuell förlorad 
arbetsförtjänst och resekostnader.  

Anmäl dig till din fackliga organisation, som i sin tur anmäler till ABF Skåne genom 
frida.palmquist@abf.se.  

Datum Ort

3/2 + 4/2 + 5/2 Höör/Backagården

26/5 + 27/5 Höör/Backagården

mailto:frida.palmquist@abf.se
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GRUNDUTBILDNING FÖR FACKLIGA 
STUDIEORGANISATÖRER 

Den samlade studieverksamheten har en avgörande betydelse för en levande folkrörelse, en stark 
fackförening och möjligheten för arbetare att utöva ett aktivt inflytande, både på arbetsplatser, i 
företag men även i politiska sammanhang och därigenom ta vara på medlemmarnas intressen. I detta 
arbete krävs en stark facklig studieorganisation som befolkas av kunniga, engagerade förtroendevalda 
som brinner för studieverksamhet.  

Utbildningen bidrar/syftar till att bygga fungerande studieorganisationer och studieverksamhet. Den 
ska även ge deltagare möjlighet att erövra grundläggande kunskaper inom verksamhetsområdet så hen 
med framgång, kan och vill bedriva studieverksamhet.  

Utbildningens mål: 

Att bli bärare av de ideologiska skälen  
Att bedriva facklig utbildning  
Att se studierna i ett sammanhang  
Att kunna, våga och vilja ta samtal med syfte att rekrytera  
Att planera studieverksamhet  
Att känna trygghet i sin roll.  

Målgrupp: 
Studieorganisatörer/ansvariga som i huvudsak kommer att bedriva rekryterings- och planeringsarbete 
lokalt.  

Förkunskaper: 
Introduktion i uppdraget via ditt fackförbund. Medlemsutbildning och Vald på jobbet eller ha 
motsvarande kunskaper.  

Anmäl dig till din fackliga organisation, som i sin tur anmäler till ABF Skåne genom 
frida.palmquist@abf.se.  

Datum Ort

Hösten 2021 ?

Hösten 2021 ?

mailto:frida.palmquist@abf.se
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BAM - 
BÄTTRE ARBETSMILJÖUTBILDNING

Bättre arbetsmiljö är en grundläggande arbetsmiljöutbildning som omfattar fem dagar. Målet med 
utbildningen är att deltagarna ska få grundläggande kunskaper om Arbetsmiljölagen, Arbets- 
miljöförordningen samt Arbetsmiljöverkets författningssamling. Dessutom ska deltagarna få 
förståelse för de olika roller som finns inom arbetsmiljöarbetet samt tillräckliga kunskaper för att 
kunna arbeta med arbetsmiljöfrågor på sina arbetsplatser.  

MÅLGRUPP 
Skyddsombud, chefer, företagsledare, medarbetare, fackligt engagerade, HR, arbetsmiljöansvariga med 
flera. 

EKONOMI 
7 035 kr/deltagare. Din arbetsgivare står för kostnaden.

Datum Ort

21/1 + 28/1 + 4/2 + 11/2 + 18/2 Hässleholm

25/2 + 4/3 + 11/3 + 18/3 + 25/3 Kristianstad

8/4 + 15/4 + 22/4 + 29/4 + 6/5 Hässleholm

20/5 + 27/5 + 3/6 + 10/6 + 17/6 Kristianstad

16/9 + 23/9 + 30/9 + 7/10 + 14/10 Kristianstad

21/9 + 28/9 + 5/10 + 12/10 + 19/10 Malmö

30/9 + 7/10 + 14/10 + 21/10 + 28/10 Hässleholm

4/11 + 11/11 + 18/11 + 25/11 + 2/12 Kristianstad



15

SAM - 
SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖUTBILDNING

Datum Ort

9/3 + 16/3 + 23/3 Hässleholm

19/5 + 20/5 + 2/6 
För medlemmar i Livsmedelsarbetareförbundet 
tillkommer det en egen dag + den 16/6, detta 
betyder att den utbildningen är på 40 timmar.

Kristianstad 
Sista anm 2/4

20/10 + 27/10 + 3/11 
För medlemmar i Livsmedelsarbetareförbundet 
tillkommer det en egen dag + den 17/11, detta 
betyder att den utbildningen är på 40 timmar.

Kristianstad 
Sista anm 23/9

4/11 + 11/11 + 18/11 Hässleholm

Utbildningen ger under tre dagar praktisk kunskap om hur man systematiskt arbetar med arbetsmiljö i 
det dagliga arbetet på arbetsplatsen. Genom utbildningen får deltagarna metoder och rutiner för att 
fånga upp fysiska och psykosociala risker. Efter avslutad utbildning kommer deltagarna kunna förstå 
och tillämpa Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. 

MÅLGRUPP 
Skyddsombud, chefer, företagsledare, medarbetare, fackligt engagerade, HR, arbetsmiljöansvariga med 
flera som arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete. 

EKONOMI 
5 355 kr/deltagare. Din arbetsgivare står för kostnaden.
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ORGANISATORISK   
ARBETSMILJÖUTBILDNING

Datum Ort

16/2 + 23/2 + 2/3 Kristianstad

26/10 + 2/11 + 9/11 Hässleholm

SYFTE 
Att öka medvetenheten om viktiga samverkansfaktorer för att kunna påverka det psykiska och sociala 
välmåendet på arbetsplatsen. 

INNEHÅLL 
Under utbildningen fördjupar vi oss i skyddsombudsrollen, arbetsmiljölagen, nivå, stress, bemötande, 
socialt stöd, samtalsteknik, organisation, ledarskap, praktiskt-, organisatoriskt- och socialt 
arbetsmiljöarbete med mera. Kunskapsinhämtning, fördjupningsarbete i grupp och redovisningar 
varvas med teori, föreläsningar och diskussioner. 

MÅLGRUPP 
Skyddsombud, chefer, företagsledare, medarbetare, fackligt engagerade, HR, arbetsmiljöansvariga med 
flera som arbetar med dessa arbetsmiljöfrågor. 

EKONOMI 
5 500 kr/deltagare. Din arbetsgivare står för kostnaden.
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KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING   
ARBETSMILJÖUTBILDNING

Datum Ort

18/5 + 5/5 + 15/6 Hässleholm

23/9 + 30/9 + 21/10 Kristianstad

SYFTE 
Ge grundläggande kunskap om kränkande särbehandling på arbetsplatsen och bra grund för de som vill 
fördjupa sig i ämnet (kortare genomgång av diskrimineringsgrunderna ingår också).  

INNEHÅLL 
Vad är kränkande särbehandling /mobbning? Måste man tycka om alla andra?  
Vad säger egentligen föreskriften? Diskrimineringsgrunder och sexuella trakasserier.  
Kränkande särbehandling/mobbning kommer att ta den större delen av utbildningstiden. 

Vi kommer att göra dokumentgenomgångar. Detta för att kunna bedriva ett förebyggande arbetsmiljö och 
hälsoarbete. 

Under tre heldagar får ni kunskap om hur ett utredningsförfarande kan/ska gå till när det gäller kränkande 
särbehandling. 
 
”Ett undermåligt utredningsförfarande när det gäller kränkande särbehandling kan vara skadligt både ur 
arbetsmiljö och hälsosynpunkt.” (Vägledning till 2015:4 s 84) 

MÅLGRUPP 
Skyddsombud, chefer, företagsledare, medarbetare, fackligt engagerade, arbetsmiljöansvariga med flera. 
(Gärna chefer och skyddsombud tillsammans.) 

EKONOMI 
5 500 kr/deltagare. Din arbetsgivare står för kostnaden.
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Arbetsmiljöutbildningar med ALBINS 
Våren 2021

Vår ambition är att inte ställa in några utbildningar. Så länge vi har tillräckligt många deltagare rekryterade 
så genomför vi utbildningen. Om vi inte har tillräckligt många rekryterade deltagare, ställer vi i första 
hand om till digital undervisning. 15 dagar innan utbildningen startar, får deltagaren besked om 
utbildningen blir av.

Kurs Datum Ort

Arbetsanpassning och rehabilitering 20 - 22/4 Malmö

Grundutbildning inom arbetsmiljö 
Del 1 - Bättre arbetsmiljö BAM 
Del 2 - Systematiskt arbetsmiljö SAM 

6 dagars

Del 1:                              Del 2: 
2 - 4/2                             9 - 11/3 
9 - 11/2                           16 - 18/3 
2 - 4/3                             7 - 9/4 
16 - 18/3                         20 - 22/4 
23 - 25/3                         27 - 29/4 
13 - 15/4                         10 - 12/5 
4 - 6/5                             8 - 10/6 
25 - 27/5                         21 - 23/6

Digitalt i Zoom 
Backagården 
Digitalt i Zoom 
Ronneby Brunn 
Helsingborg 
Digitalt i Zoom 
Malmö 
Digitalt i Zoom

Grundutbildning inom arbetsmiljö utökad 
BAM (2+3 dagar) plus SAM (3 dagar) 

8 dagars

BAM 8 - 9/4 + 10 - 12/5 
SAM 15 - 17/6 

Utbildningen kommer 
att genomföras digitalt 
i Zoom eller på plats i 
Landskrona.

Hot och våld i arbetslivet 3 - 5/5 Landskrona / Albins

Huvudskyddsombud HSO 1 8 - 10/6 Landskrona / Albins

Organisatorisk och social arbetsmiljö OSA 16 - 18/3 Backagården

Regionala skyddsombud RSO 2 - 4/2 Landskrona / Albins

Vidareutbildning för skyddsombud VSO 1 9 - 11/3 Malmö

Vidareutbildning för skyddsombud VSO 2 13 - 15/4 Malmö
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UNG-UTBILDNINGARNA 
LO-distriktet står för 
utbildningskostnaderna samt resor 
och den anmälande organisationen 
betalar studiestipendie eller förlorad 
arbetsförtjänst när det gäller alla 
Ung-utbildningar. 
Det finns alltid en uppdaterad 
version av studiefoldern på LO--
distriktet i Skånes hemsida:  
http://skane.lo.se

http://skane.lo.se
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LO-distriktet i Skåne 
Olof  Palmes plats 1 
214 44 Malmö 
040-664 53 90 
lo-skane@lo.se

Albins folkhögskola 
Eriksgatan 108 
261 31 Landskrona 
0418-146 90 
info@albins.nu

ABF Skåne 
Södergatan 6 B 
Eslöv 
0413-298 80 
info.skane@abf.se

ABF Helsingborg 
Helsingborg 
042-17 64 00 
info.helsingborg@abf.se

ABF Hörby 
Hörby 
0415-108 94 
info.horby@abf.se

ABF MittSkåne 
Eslöv, Höör, Lund, Staffanstorp och 
Kävlinge 
0413-693 50 
info.mittskane@abf.se

ABF Skåne Nordost 
Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, 
Perstorp, Osby och Östra Göinge 
0451-490 10 
info.skane.nordost@abf.se

ABF Nordvästskåne 
Bjuv, Båstad, Höganäs, Klippan, 
Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm 
och Örkelljunga 
042-590 40 
info.nordvastskane@abf.se

ABF Sydvästra Skåne 
Svedala, Trelleborg, Vellinge 
0410-482 60 
info.sydvastraskane@abf.se

ABF Österlen 
Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla 
och Ystad 
0411-298 70 
info.osterlen@abf.se

ABF Malmö 
Burlöv, Lomma och Malmö 
040-35 24 00 
info.malmo@abf.se


