Inbjudan
från GR

Aktuella
arbetsrättsliga frågor
KURSEN VÄNDER SIG TILL personalchefer, förhandlingschefer, personalansvariga,
personalhandläggare m.fl. som vill informera sig om beslutade och föreslagna
ändringar i lagstiftningen samt den utveckling som skett i rättspraxis.
Kursen genomförs i föreläsningsform med utrymme för diskussion och frågor.
PROGRAM
• Sexuella trakasserier och andra trakasserier
• Hanteringen av misskötsamhet utifrån några aktuella fall
• Förhandlingsskyldigheten enligt MBL
• Aktuella AD-domar
• Kort om två aktuella statliga utredningar:
• A 2017:03 Stridsåtgärdsutredningen
• A 2017:02 Utredningen för ett hållbart arbetsliv över tid
• Övriga aktuella frågor

Torsdag 19 april 2018. Se baksida för program och anmälan.
Ale l Alingsås l Göteborg l Härryda l Kungsbacka l Kungälv l Lerum l Lilla Edet
Mölndal l Partille l Stenungsund l Tjörn l Öckerö

Aktuella arbetsrättsliga frågor
Kursledare

Anna Svanestrand och Johanna Read Hilmarsdottir,
Sveriges Kommuner och Landsting.

Tid och plats

Torsdag 19 april 2018. Samling med kaffe kl. 08.30.
Start kl. 09.00 och avslutning kl. 16.00.
Plats i centrala Göteborg meddelas i den skriftliga
bekräftelsen som skickas cirka 10 dagar innan
kursstarten.

Avgift

2 200 kr exkl moms för GR:s medlemskommuner.
2 600 kr exkl moms för övriga.
I priset ingår kaffe och lunch.

Anmälan

Anmälan görs genom att klicka här.
Vid frågor kring anmälan var vänlig kontakta
GRkurskonferens@grkom.se
Sista anmälningsdag: 4 april 2018.
Begränsat deltagarantal.
Anmälan är bindande och vid återbud efter sista
anmälningsdagen debiteras full avgift.
Anmäld plats kan alltid överlåtas till annan person.

Upplysningar

Björn Wallermark, tel. 031-335 53 64
bjorn.wallermark@grkom.se

Du har i och med din anmälan
godkänt att GR noterar dig i sitt
kursadministrativa program,
enligt personuppgiftslagen.
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GR erbjuder utbildningar inom följande ämnesområden:
OCH PER
AD

På www.grkom.se/kurser kan du dessutom prenumerera på kursnytt inom de olika områdena.
Årligen deltar cirka 45 000 personer i kurser och konferenser som GR arrangerar
i samarbete med de 13 medlemskommunerna.

Läs mer på www.grkom.se/kurser

