KURSINBJUDAN

AB Lön
Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning
Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om Allmänna bestämmelser (AB),
avtalskonstruktioner samt arbetsrättslig lagstiftning med inriktning på de delar som berör
löneadministrativa frågeställningar.
Datum

7-8 februari 2018.
Kursstart dag 1 kl. 09.00. Dag 2 startar kl. 09.00.
Båda dagarna avslutas senast kl. 17.00.

Plats

Clarion Hotel Friends, Råsta Strandväg 1, Stockholm

Målgrupp

SKLs och Pactas medlemmar.
Deltagarna förutsätts ha god erfarenhet av lönehantering enligt AB samt ha ett uttalat
ansvar för löneadministrativa rutiner och information om dessa hos arbetsgivaren

Kostnad

Kostnad för båda dagarna är 7 700 kronor per deltagare (exkl. moms).
Kostnad för en dag är 4 000 kronor per deltagare (exkl. moms).
Priset inkluderar för- eftermiddagskaffe och lunch.
Faktura skickas till förvaltningen/organisationen efter kursen ägt rum.

Anmälan

Anmäl dig med din e-postadress här!
Senast den 4 januari 2018 vill vi ha din anmälan.

Innehåll
Kursdagarna har fokus på vissa delar av AB och viss lagstiftning. Du som deltagare kan välja att delta en av
dagarna eller båda.
Dag 1
Allmänna bestämmelser (AB)
• Anställningsform
• Lön och avlöningsförmåner
• Särskilda ersättningar
• Delar av bilagorna J, M och U
Korrigering av preliminär lön samt felaktig lön
Dag 2
Arbetstid
Ledigheter
• SjlL, SemL, FörL
• Allmänna bestämmelser
Kursdagarna bygger på att du som deltagare aktivt bidrar till innehållet genom att ge oss föreläsare
frågeställningar som du tycker är aktuella i ditt arbete och som vi avsatt tid för att besvara respektive kursdag.
Under dagarna varvar vi föreläsning med diskussioner, ett aktivt deltagande förutsätts.
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Föreläsare
Förhandlare från Förhandlingssektionen, avdelningen för arbetsgivarpolitik, Sveriges Kommuner och Landsting.

Information
Observera att antalet deltagare är begränsat. Antal personer från samma arbetsgivare kan komma att begränsas.
Vid flera anmälningar från samma arbetsgivare har personalchefer/förhandlingschefer/lönechefer företräde om
platserna behöver 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 behov av logi i samband med kursen, bokar och betalar deltagaren detta själv.

Kursmaterial
SKL erbjuder digitalt kursmaterial. Bekräftade deltagare får tillgång till detta material ca 1 vecka innan kursstart.

Kontaktuppgifter
Vid eventuella frågor om anmälan kontakta Konstella tfn 08-452 72 86 eller konferens@konstella.se
Föreläsare och ansvariga för kursens innehåll och upplägg är Ann-Sophie Svedhem,
ann-sophie.svedhem@skl.se och Ann-Charlotte Ohlsson, ann-charlotte.ohlsson@skl.se
Båda nås via växeln 08-452 70 00.

Varmt välkommen med din anmälan!
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