
 

 

 

                   

 

fftorget.lo.se 
 

Hjälpmedel för uppdraget 
 
 

 

Oavsett om du är försäkringsinformatör på din arbetsplats 

eller försäkringsansvarig på en förbundsavdelning kommer 

du på olika sätt ha nytta av fftorget.lo.se. Där hittar du  

användbart material och registrerar du dina försäkringssamtal.  

Du hittar kontaktuppgifter till ansvariga Försäkringsverksamheten  

i de olika LO-distrikten. Och det finns möjligheter för 

försäkringsinformatörerna att kommunicera med varandra  

i ett forum. 

 

Välkommen dit. 
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Utbildningar för 
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2020 

 

  
 

 

 
Har du frågor om kommande utbildningar hör gärna 
av dig till oss på LO-distriktet i Mellansverige. 
 

• Lena Blomkvist, Ansvarig Facket försäkrar 
0150-73255     070-640 89 42    
 / lena.blomkvist@lo.se 
 

 

• Inger Käll, FF Verksamhetskoordinator 
070-667 32 50 / inger.kall@lo.se 
 

 

 

http://www.fftorget.lo.se/
mailto:lena.blomkvist@lo.se
mailto:inger.kall@lo.se


 

 

 

 

Försäkringsinformatör är ett fackligt förtroendeuppdrag.  

Uppdraget är att informera alla sina arbetskamrater.  

Som försäkringsinformatör ska du ha utbildning för uppdraget och du 

kallas till utbildning i form av grundutbildning och årlig 

vidareutbildning. Ansvaret för, och genomförandet av, utbildningen 

ligger på LO och Folksam i samverkan.  

Utbildningen genomförs tvärfackligt. 

Grundutbildningen består av fyra enskilda dagar. Mellan varje 

utbildningsdag är det cirka en till två veckor och under mellantiden kan 

du arbeta med dina nya kunskaper och kanske samla funderingar att 

ta med till kursen.  

Du får utbildning i hur du kan jobba med information, hur bevaka 

försäkringsfall och hur du hjälper och informerar dina arbetskamrater i 

försäkringsfrågor. 

I grundutbildningen diskuteras förutsättningarna i uppdraget och 

innehållet i social- och avtalsförsäkringar. Du bidrar med fakta om dina 

förutsättningar, din situation på din arbetsplats och i din fackliga 

organisation. 

Målsättning är att du efter grundutbildningen ska kunna informera och 

genomföra försäkringssamtal med dina arbetskamrater. 

Vidareutbildningarna har genomförts s årligen och på dessa 

utbildningar bygger vi på med aktuella fakta och nyheter om social-, 

avtals- och medlemsförsäkringar och fortsätter 

kompetensutvecklingen.  

 

I häftet ”Ditt uppdrag som försäkringsinformatör” (som finns att hämta 

på fftorget.lo.se) kan du läsa mer om vilka mål som är uppsatta för 

de olika utbildningsdelarna och vilka hjälpmedel i form av nätverk och 

material som finns. 

 

 

 

     

Grundutbildningar 
OBS: Kommer att genomföras om underlag finns 

 

Västerås  5/5 12/5 19/5 26/5 

Norrköping 7/5 14/5 28/5 3/6 
 

 
 
Uppsala 19/10 26/10 2/11 9/11 

Linköping 22/10 29/10 5/11 12/11 
Västerås 21/10 28/10 4/11 11/11 

 
 

Vidareutbildningar 
 
Linköping  24/9   

Uppsala  29/9   

Norrköping  30/9  

Västerås  30/9  

Nyköping  1/10  

Katrineholm  6/10   

Köping   7/10 

Linköping  8/10 

Uppsala  9/10 

Eskilstuna 12/10 

Norrköping  13/10 

Västerås  14/10 

 

Fagersta 19/10   

Uppsala 27/10 

Eskilstuna  5/11 

Uppsala 12/11 

Norrköping 16/11 

Västerås 17/11 

Linköping 23/11 

 
 
*VI-special, Uppsala 1/12 

*VI-special,Norrköping 3/12 

*Pappers Ö:a  ej klart 

* riktad inbjudan, anmälan 

sker via försäkrings-

ansvarig i organisationen  

 

 


