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ENHET/HANDLÄGGARE DATUM 

KOM/Bo Carselid, Lars-Åke Henriksson 2012-11-27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rutiner och regelverk för bidrag för tvärfacklig introduktion 
 
Rutiner och regelverk nedan är till för att förenkla hanteringen av beslut och 
ekonomi kring tvärfackliga introduktioner enligt LO-kongressen 2008. Som 
grund ligger beslut av LOs arbetsutskott den 16 november, LOs styrelse den 
30 november 2009 och LOs styrelse den 13 juni 2011.  
 
 

• Bidrag för facklig introduktion 
För att stödja införandet av fackliga introduktioner lämnar LO under 2013 
bidrag till ABF, LO-förbund och LO-distrikt som anordnar tvärfackliga 
introduktioner. 
 
Organisationer som vill ansöka om ovanstående bidrag ska föranmäla sig 
per e-post till bo.carselid@lo.se med organisationens namn, postadress, 
bank- eller postgironummer samt organisationsnummer.  
 
Av pedagogiska skäl ska antalet deltagare på facklig introduktion begränsas 
till 20 per grupp. 
  
Stipendium för deltagarnas tid 

För deltagarnas tid utgår stipendium från LOs stipendiefond med 101 kr per 
timme under 2013. Ansökan görs på stipendiefondsblanketten. Utbetalning 
sker enligt regelverket för stipendiefonden.  
 
Bidrag för genomförande av tvärfackliga introduktioner 

Schablonbidrag utgår med 1 000 kr om introduktionen haft deltagare från 
minst tre förbund. Detta bidrag ska täcka kostnaden för handledaren under 
introduktionen. 
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Stimulansbidrag utgår med 100 kr per deltagare för de första 1 000 
deltagarna i facklig introduktion.  
 
Bidrag för försäkrings- och pensionsinformation 

Bidrag för försäkrings- och pensionsinformation utgår med 1 000 kr om 
nedanstående tre krav var uppfyllda på introduktionen: 

- någon av deltagarna på introduktionen tillhörde 
kollektivavtalsområdet SAF-LO,  

- försäkringsinformationen pågick i minst 15 minuter 
- deltagarna fick broschyren Dina avtalsförsäkringar (LO-distribution) 

 
Ansökningar om bidrag sker efter genomförd introduktion på avsedd 
blankett tillsammans med kopia på kvitterad deltagarlista och skickas 
löpande till LO på nedanstående adress. Sammanställning görs av LO tre 
ggr under 2013: 28 mars, 28 juni, 30 september, 31 december. Därefter görs 
utbetalning som utanordning genom LOs servicecenter. Sista dag för 
ansökan om bidrag för 2013 är fredagen den 20 december. Då ska ansökan 
vara LO tillhanda.  
 
 

• Omfattning 
LOs styrelse beslutade på sitt möte i juni 2011 att förändra omfattningen för 
facklig introduktion från fyra timmar till ett spann på 4-9 timmar. Detta ger 
anordnaren möjlighet att anpassa en introduktion till önskemål från de 
förbund som skickar deltagare. 
 
 

• Material 
Anordnaren av facklig introduktion ansvarar för att deltagarna får ett 
material under introduktionen. Det rekommenderas att använda ett speciellt 
framtaget material – Facklig introduktion – som finns att beställa eller 
hämta i .pdf-format från LO distribution.  
 
De anordnare som vill ansöka om försäkrings- och pensionsbidrag måste 
dela ut broschyren Dina avtalsförsäkringar till deltagarna. Den finns också 
att beställa utan kostnad på LO distribution.  
 
 

• Övrigt 
LO står inte för några andra kostnader än ovan beskrivna bidrag.  
 
 

• Adresser och kontakt 
Hämta blanketter 
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• Stipendiesökan: http://www.lo.se/studier och välj 
Medlemsutbilding– stipendiefonden 

• Ansökan om bidrag: http://www.lo.se/studier och välj facklig 
introduktion 

 
Skicka in ansökningar 

Blankett för stipendieansökan med kvitterad deltagarlista skickas till:  
Stipendieansökan/KOM, LO, 105 53 Stockholm 
 
Blankett för bidragsansökan med kopia på kvitterad deltagarlista skickas till:  
Facklig introduktion/KOM, LO, 105 53 Stockholm 
 
Material: 

Introduktionens deltagarmaterial och försäkringsbroschyr finns på LO-
distribution: välj Facklig utbildning respektive Facket försäkrar  
 
Frågor:  

Stipendiefond: lars-ake.henriksson@lo.se 
Bidrag: bo.carselid@lo.se  
Tel: 08-796 25 00 
 
 
Med hälsning 
Landsorganisationen i Sverige 
 
 
 
Bo Carselid och Lars-Åke Henriksson 


