KURSINBJUDAN

Arbetsrättsseminarium
Personliga skäl
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta presenterar ett seminarium kring frågor i
samband med uppsägning på grund av personliga skäl och avsked.
Datum

12 september 2017.
Kursstart kl. 09.30, kaffe serveras från kl. 09.00.
Kursen beräknas avsluta senast kl. 17.00.

Plats

Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, 411 11 Göteborg

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till personalchefer, förhandlingschefer och övriga chefer
som har arbetsgivar- och förhandlingsansvar samt personalkonsulenter och
personalhandläggare. Vi ser naturligtvis gärna förtroendevalda politiker som deltagare.

Kostnad

3 400 kronor per deltagare (exkl. moms). Priset inkluderar för- och eftermiddagskaffe,
samt lunch. Faktura skickas till förvaltningen/organisationen efter kursen ägt rum.

Anmälan

Anmäl dig med din e-postadress här!
Senast den 11 augusti 2017 vill vi ha din anmälan.

Innehåll
Syftet med kursen är att förmedla kunskap om arbetsgivarens skyldigheter och möjligheter när denne står
inför att skilja en arbetstagare från dennes anställning.


Misskötsamhet i olika former



Olika typer av missbruk – dock ej sjukdom/rehabilitering

Förtroendemissbruk

Missbruk av ställning i organisationen
Samarbetssvårigheter
Lojalitetsfrågor

Anställdas lojalitetsplikt

Yttrandefrihet
Brottslighet inom och utom anställningen
Arbetsrättsliga tidsfrister
Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet







Kursen består av föreläsningar och grupparbeten med diskussioner av typfall.

Föreläsare
Arbetsrättsjurister från avdelningen för arbetsgivarpolitik, Sveriges Kommuner och Landsting.

Information
Observera att antalet deltagare är begränsat vilket gör att antagning till kursen sker i turordning. Antal
personer från samma arbetsgivare kan komma att begränsas. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen
vid för få anmälningar.
Din kursanmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person. Avanmälan och uppgifter om
eventuell ersättare måste ske skriftligen.
Vid eventuella önskemål om logi i samband med kursen, bokar och betalar deltagaren detta själv.

Kontaktuppgifter
Frågor om anmälan kontakta Konstella tfn 08-452 72 86 eller konferens@konstella.se
Ansvarig för kursens innehåll och upplägg är Christina Madfors; christina.madfors@skl.se och Helene
Evers; helene.evers@skl.se Båda nås via växeln 08-452 70 00.

Varmt välkommen med din anmälan!
Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

