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Ledighet för studier eller vara med på fackliga informationsmöten? 
 
Allmänna och fackliga studier 
 
Enligt Studieledighetslagen kan i princip alla vara lediga för studier. Men lagen ger inte rätt till 
betald ledighet. 

 
- Man skall ha varit anställd de senaste sex månaderna 
- Den anställde avgör själv vad han eller hon vill studera. Det kan vara fleråriga studier 

eller att gå en kurs några timmar i veckan 
- Det går inte att få vara ledig för självstudier 
- Studieledighetslagen gäller även för fackliga kurser och utbildningar 
- Tänk på att studier under längre tid utan betalning kan påverka sjukpenning, pension 

och semesterrätt 
- Ansök i så god tid som möjligt. Arbetsgivaren kan inte neka studieledighet om kraven 

i övrigt är uppfyllda, men däremot skjuta upp ledigheten. 
 

Fackliga möten på arbetstid? 
 

Som anställd har man ingen laglig rätt att delta i fackliga möten på betald arbetstid. Rätten 
att jobba fackligt på betald arbetstid har bara den som är anmäld till arbetsgivaren som 
facklig förtroendeman. 

 
Det innebär att fackliga medlemsaktiviteter, tex studiecirklar, årsmöten, avtalsinformation 
mm, i princip skall ske utanför ordinarie arbetstid. Skulle Ni som medlem behöva ledighet 
måste först arbetsgivaren godkänna det. 

 
Vårt kollektivavtal ger de anställda rätt att delta i fackliga möten på arbetstid för information, 
med högst fem timmar om året. Har Ni samverkansavtal, kolla att det finns med i avtalet 
annars kan det regleras i ett nytt samverkansavtal. I avdelningens eget förslag till 
samverkansavtal finns det med.  

 
STs hemsida 

 
Du kan direkt se vilken utbildning som kan passa just dig. Då är det bara att anmäla sig. Gå 
in på www.st.org och logga in med ditt mobila bankid. Kom ihåg att den fackliga 
grundutbildningen är en utbildning som varje förtroendevald förutsätts delta i.  
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