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Organisationsförändring, förhandling och uppsägning p g a arbetsbrist

Misskötsamhet och uppsägningar av personliga skäl

Arbetstid och ledighet

Mångfaldsfrågor – diskriminering och kränkande särbehandling

Föreläsning varvas med reflektion och diskussion, genomgång av rättsfall,
praktiska övningar och tips om användbara verktyg.

Vi erbjuder fyra olika utbildningar som är tänkta att rusta dig för ett antal
situationer man möter i rollen som personalansvarig. Situationer som erbjuder
arbetsrättsliga utmaningar men som också berör området där du har ett
arbetsmiljöansvar.

Vi erbjuder

Fyra utbildningar

1/ Organisationsförändring, förhandling och

uppsägning p g a arbetsbrist

Att genomföra en organisationsförändring innebär många gånger att man har
att hantera en mängd olika moment: ett dugligt körschema, fackliga
förhandlingar, riksbedömning, krishantering, svåra samtal, uppsägningar,
kontakter med arbetsförmedling, trygghetsråd etc.

Tanken med utbildningen är att du ska
få insikt och förståelse i samtliga delar.
Regelverket är omfattande och snårigt.
På denna utbildning får du en utmärkt
överblick över vad som finns att tänka
på. 



Vi erbjuder

2/ Misskötsamhet och uppsägning av personliga

skäl

En av många brydsamma utmaningar i ledarskapet är när man inte får den
leverans enligt anställningsavtalet från en anställd som man har rätt att
förvänta. Det rör sig om en mångfald situationer, från direkt kriminella eller
närbesläktade beteenden som hot, stöld och annan illojalitet, till slarv med
åtaganden, bristande arbetsprestationer, dåligt ledarskap eller
samarbetssvårigheter. Men det handlar också om fall när den anställda utan
egen förskyllan inte längre kan utföra arbete av någon betydelse, till exempel p
g a sjukdom eller arbetsskada.

Utbildningens syfte är naturligtvis att visa på regelverket och tolkningar av det,
genom bl a belysande rättsfall och fall ur vardagen. Dock sträcker sig
ambitionen längre än så. Vi går igenom processen hur man hanterar ett
ärende, från förstadier med misstankar och observationer,
tillrättavisningssamtal, varning och slutligen kanske varsel om och
genomförande av uppsägning av personliga skäl, med fackliga organisationer
inblandade.

Vi kommer också in på teman som hur man hanterar svåra samtal, genomför
mjuka överkörningar, arbetar förebyggande gentemot destruktiva konflikter
och hur man bygger en robust samarbetskultur som främjar engagemang och
motverkar negativa beteenden och attityder.

Du blir väl insatt i bestämmelserna i medbestämmandelagen, lagen om
anställningsskydd, arbetsmiljölagen och anknytande regelverk. Målsättningen
att du ska kunna hantera denna typ av processer självständigt. Konkret
innebär det att du får goda kunskaper i hur förhandlingar genomförs, vilka
regler som måste iakttas och strategier för genomförandet, insikt om
turordning, omreglering av anställningsavtal, omplaceringar och uppsägningar.

Du lär dig vidare att hantera dokumentation och informationsflöde med
fackliga organisationer, skyddsorganisationen samt information till och
samverkan med medarbetare.



Hur arbetsgivaren har möjlighet att påverka, eller inte påverka, ledighets-
förläggningen är en del samt hur man löser tvister kring detta. Här kan
också regler om fackligt tolkningsföreträde spela in.

Utbildningen belyser vidare hur de specifika reglerna hänger samman med
angränsande regelverk såsom arbetsmiljölag och föreskrifter kring
systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetstidsförläggning och ohälsosam
arbetsbelastning, liksom regler om missgynnande vid tillämpningen av
ledighetslagarna. Den kan vara ett utmärkt tillfälle att ta upp frågor av
allmänt intresse kring den lokala tillämpningen på just ditt företag.

3/ Arbetstid och ledighet

Vi erbjuder

Området arbetstid och ledighet är väldigt olika reglerad på
arbetsmarknaden, för skilda branscher och där olika företag har utformat
sina förutsättningar. 
Även om det finns en lagstiftning i
grunden så medger den omfattande
undantag i kollektivavtal eller genom
enskilda avtal arbetsgivare och
anställ-da emellan. Det medför att
området är svåröverblickbart. Ett mål
med utbildningen är naturligtvis att
skapa klarhet kring vad som gäller.
Det inne-

bär en noggrann genomgång av
arbetstidslagen och möjliga
kollektivavtalade alternativa
lösningar. Vi går också igenom det
mesta som i lag finns reglerat kring
semester, föräldra- och studie-
ledighet, förtroemannalagen, och
andra ledighetsregler.



Vi erbjuder

En påbyggnadsbar halvdagsutbildning (mer om detta nedan) med
utgångspunkt att främja mångfalden på en arbetsplats – och att ge kunskaper
att hantera situationer där medarbetares attityder och beteenden utmynnar i
destruktiva skiljaktigheter, motsättningar och kränkningar.

4/ Mångfald – diskriminering och kränkande

särbehandling

Föreskrifterna om organisatoriskt och socialt arbete (OSA) och diskriminerings-
lagen både kompletterar, delvis överlappar varandra och särskiljer sig från
varandra. Vi reder ut begrepp och går igenom likheter och skillnader. 

Som en del i mångfaldsarbetet beskrivs i regelverken hur en arbetsplats på olika
sätt ska arbeta förebyggande och ställa upp mål för mångfalden. Vi går igenom
hur de kraven ser ut och hur man på ett framgångsrikt sätt kan arbeta med
frågorna.



Utbildningen ger dig konkrreta verktyg att bryta destruktiva mönster av
oenighet, samarbetssvårigheter, konflikter och kränkningar. Föreläsning varvas
med diskussioner, praktiska övningar och förslag till användbara verktyg.

Som en kontrast till det främjande arbetet går vi vidare igenom reglerna för vilka
ingripande insatser som behöver vidtas på en arbetsplats för att motverka
kränkande särbehandling och diskriminering i alla aspekter. De redan nämnda
regelverken får här sällskap bl a av missgynnanderegler t ex enligt föräldra-
ledighetslagen.

Halvdagsutbildningen kan
byggas på med ytter-
ligare en halvdag med
fokus på konflikt-
hantering. Konflikter är
en naturlig och nödvän-
dig del av en organisa-
tions utveckling, med po-
tential att ge förståelse

framgång.  Möjligheten
till framgång avgörs av
de förhållningssätt och
metoder du använder
för att hantera konflik-
terna. Här visar vi på vad
som är framgångsrecept
för att uppnå en slag-
kraftig samarbetskultur.
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Joakim Jareld, konsult och
ägare på Mind Envoy AB, har
närmare 30 års erfarenhet av
arbetsrättslig förhandling och
rådgivning, konflikthantering
och arbetsmiljöarbete.

Som ett led i detta föreläser
och utbildar han i olika
sammanhang. Han verkar även
som medlare.

Joakim är utbildad i Lund inom
bl a juridik, filosofi och idé- och
lärdomshistoria samt
medlingsutbildad i Stockholm
och London.
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Kontakt & Bokning

Utbildningarna förläggs om möjligt på företaget kl. 9-16, inkluderat paus för
lunch och fika. Vid önskemål kan dagen anordnas på extern
konferensanläggning.

Önskar ni inkludera workshops i utbildningen? Låt oss diskutera vidare! 

Kontakta oss för offert:

Plats och tid:

Mind Envoy, Joakim Jareld – joakim.jareld@mindenvoy.com


