
Grundutbildning 

försäkringsinformatörer LO 

Välkommen till din Grundutbildning för dig som är ny som förtroendevald 
försäkringsinformatör. 

Kursinnehåll 
• På utbildningen får du grundläggande kunskaper om kollektivavtalad tjänstepension 

och försäkring så att du ska känna dig trygg i att genomföra försäkringsinformationer 
om vad som gäller i kollektivavtalet. 

• Vi går också igenom det digitala registreringsverktyget där du bland annat kommer 
att sköta administration och rapportering som ingår i ditt uppdrag. 

• Utbildningen omfattar 3 dagar (2+1) där dag tre infaller någon vecka efter första 
tillfället. 

• Utbildningarna genomförs mellan klockan 08.30 - 16.30 med avbrott för raster och 
lunch. 

När du fullföljt Grundutbildningen ska du: 
Känna dig trygg i ditt uppdrag som försäkringsinformatör på din arbetsplats 
Ha möjlighet till årlig påbyggnad via din fackliga organisation och/eller via Avtalat 
 

Målgrupp 
Förtroendevalda försäkringsinformatörer inom avtalsområdet Svenskt Näringsliv-LO eller 
Fremia-LO 
 

Inom vilket avtalsområde är du verksam? 
Du som försäkringsinformatör kan vara verksam inom avtalsområde Svenskt Näringsliv-LO 
eller Fremia-LO. 
Är du osäker kontakta din närmaste fackliga representant eller närmaste chef. 
 

Förkunskaper 
• Inga förkunskaper krävs 
 

Tillgång till dator, utbildningsplats och utbildningsmaterial 
• Inför utbildningen bör du kunna sitta avskilt med en dator/platta (helst med 

webbkamera) med någorlunda snabb och stabil uppkoppling. 
 
• Utbildningen kommer att genomföras via Microsoft Teams, du behöver inte ha 

programmet installerat på den dator/platta du tänker använda. Mer information 
kommer via mejl inför utbildningsstart. 
 
 

 

 



 
• Du kommer innan utbildningsstarten få hemskickat ett utbildningsmaterial, ange 

adress dit utbildningsmaterialet ska skickas. 
 

• Du kan sitta hemma, låna datorplats på arbetet eller hos din fackliga organisation 
 

• Tänk på att du ska sitta i tre heldagar utifrån storlek på skärm och plats. 
 

 

Ansökan om ledighet, förlorad arbetsförtjänst och eventuella 

resekostnader 

• I samband med att du anmäler dig till något av utbildningstillfällena kontakta din 
närmaste chef och begär studieledighet enligt Förtroendemannalagen §6. 

 
• Du har rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst via Avtalat. 

 
• Eventuella resekostnader för att delta på utbildningen ersätts för egen bil med 

18.50:-/mil samt resor med allmänna kommunikationer ersätts mot kvitton. 
 

• Senast två veckor före utbildningsstart skickas kursbekräftelse och mer information 
till din mejladress 
 

Sista anmälningsdag: 16 dagar före utbildningsstart 

 

Kommande programstarter 

Grundutbildning, Svenskt Näringsliv-LO 

Start 20 sep, pågår 20 - 21 sep & 13 okt 

2021-09-20 08:30 
2021-10-13 16:30 
 
Start 27 sep, pågår 27 - 28 sep & 20 okt 

2021-09-27 08:30 
2021-10-20 16:30 
 
Start 4 okt, pågår 04 - 05 okt & 26 okt 
2021-10-04 08:30 
2021-10-26 16:30 
 

 

Länk anmälan: www.avtalat.se/fortroendevald/ 

http://www.avtalat.se/fortroendevald/

