
 

 

 
 

Utbildnings- och ledighetsansökan 
Förtroendevaldsintroduktion 
 
 

Uppgifter om utbildningen 
 

Anordnande avdelning: ________________________________________________________________________________ 
 
Datum: _________________________________________   Tid: ________________________________________________ 
 

Uppgifter om förtroendevald 
 

Namn: _______________________________________________________________________________________________ 
 

Adress:  ______________________________________________________________________________________________ 
 

Postnummer: ______________________  Ort: ______________________________________________________________ 
 

Telefon: __________________________  E-mail: ____________________________________________________________ 
 

Fackligt uppdrag: 
 

⬜ Klubbstyrelseledamot  ⬜ Arbetsplatsombud       

⬜ Skyddsombud      ⬜ Försäkringsinformatör  
 

Ledighet och lön 
 

Den sökta ledigheten grundar sig på 6 § Förtroendemannalagen och deltagaren ansöker om bibehållen lön enligt  
7 § Förtroendemannalagen. Se ramprogram och information till arbetsgivaren på baksidan. 
 

Uppgift om arbetsgivare 
 

Arbetsgivare: ________________________________________ Org.nummer: ____________________________________ 
 

Arbetsplatsens namn:  _________________________________________________________________________________ 
 

Adress:  ______________________________________________________________________________________________ 
 

Postnummer: ________________________  Ort: ____________________________________________________________ 
 

Telefon: ______________________________  E-mail: ________________________________________________________ 
 

Ledighet och lön beviljas: 
 

⬜ Ja   

⬜ Nej  Ange orsak: ___________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________         ___________________________________________________ 
Underskrift ansvarig chef                         Namnförtydligande 
 

Vi rekommenderar att arbetsgivaren tar en kopia av ansökan, då den förtroendevalde ska behålla originalet. 

 



 

 

 
 

      
      
 
 

Ramprogram 

 

HRF:s förtroendevaldsintroduktion genomförs digitalt under en halv dag och har följande innehåll: 
 

• Rollen som förtroendevald 
• Introduktion om Förtroendemannalagen 
• Introduktion om facklig tid 
• Utvecklingsavtalet - rätten till facklig information på betald tid 
 

Information till arbetsgivaren om den sökta ledigheten 

 

Enligt 6 § Förtroendemannalagen har den fackligt förtroendevalde rätt till den ledighet som fordras för det fackliga 
uppdraget. Enligt 7 § Förtroendemannalagen har den fackligt förtroendevalde rätt till bibehållen lön då ledigheten 
avser den fackliga verksamheten på den egna arbetsplatsen.  
 

Utbildningen ska jämställas med arbetad tid. Om en ledig dag infaller under utbildningen ska den ändras så att det 
blir en arbetsdag på schemat och ledigheten ska i stället förläggas en annan dag. Detta för att den förtroendevalde 
ska kunna utöva det fackliga uppdraget inom ramen för arbetstidsmåttet för sin anställning. 
 

Kontakta den arbetsgivarorganisation ni tillhör eller HRF på 0771 - 57 58 59 vid frågor runt den sökta ledigheten.   
 

Anmälan 

 

Anmälan skickas till HRF:s lokala avdelning, kontaktuppgifter och adress finns på www.hrf.net/lokala-avdelningar 
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