
Försäkrings-
informatör
i Byggnads



Varje år får Byggnads medlemmar miljonbelopp utbetalade 
genom försäkringsersättningar. Samtidigt går många miste 
om sin rätt till ersättning, på grund av okunskap.

 
Som försäkringsinformatör har 

du ett mycket viktigt uppdrag: 
att hjälpa kollegor till er-
sättning, genom att aktivt 
arbeta med att sprida  
kunskap om våra kollektiv- 
avtalade försäkringar. 

SOM FÖRSÄKRINGS- 
INFORMATÖR FÅR DU:

✔  Möjlighet att påverka mer  
✔  Utbildning genom Avtalat
✔   Uppskattning från kollegor
✔   Hjälp och stöd på vägen



ROLLEN SOM  FÖRSÄKRINGSINFORMATÖR
Du förväntas inte vara expert på försäkringsfrågor, utan bara att ha  
en övergripande kunskap. Att sprida försäkringsinformation är en viktig del 
av vårt fackliga uppdrag, för att stärka rättvisan och tryggheten bland våra 
medlemmar. Som försäkringsinformatör är du också fackligt förtroendevald. 
Det innebär exempelvis att du inte bara har rätt att prata om försäkrings- 
frågor utan även andra typer av fackliga frågor på betald arbetstid.

Uppgifter

•   Ge övergripande information om försäkringsskyddet    
      vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall.

•   Hänvisa kollegor om vart de kan vända sig för att få    
     mer information.

•   Hjälpa kollega att göra en sjuk- och skadeanmälan.

UTBILDNING
Du får utbildning genom Avtalat, LO och Folksam. Under utbildningen  
får du grundläggande kunskap om de kollektivavtalade försäkringarna. Du 
får tips om hur du kan nå ut med information på bästa sätt. Du kallas senare 
till vidareutbildning där du får information om eventuella nyheter. Avtalat 
och LO ersätter dig under utbildningstiden.

 

 ”Det är en väldigt uppskattad 
roll, att hjälpa sina kollegor att 
få ut försäkringspengar”

Michael Gustafsson,  
försäkringsinformatör och MB
Byggnads Småland-Blekinge



Vill du veta mer om uppdraget 
som försäkringsinformatör?
Kontakta Byggnads i din region eller 
läs om uppdraget på 
byggnads.se/forsakringsinformator

Vill du veta mer om uppdraget 
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NORRBOTTEN
010-601 10 05 

VÄSTERBOTTEN
010-601 10 10 

MELLANNORRLAND
010-601 10 03 

GÄVLEDALA
010-601 10 02  

MÄLARDALEN
010-601 10 04

STOCKHOLM-GOTLAND
010-601 10 08
  
ÖREBRO-VÄRMLAND
010-601 10 11  

ÖST
010-601 10 12 

VÄST
010-601 10 09 

SMÅLAND-BLEKINGE
010-601 10 07 

SKÅNE
010-601 10 06   
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