Inbjudan till dig som är förtroendevald

Fördjupningsföreläsning i arbetsrätt
med LO-TCO Rättsskydd 3 april 2019
Förtroendemannalagen
Den 3 april är det åter dags för en utbildning inom arbetsrätten. Annika Ewerblad
förbundsjurist från LO-TCO Rättskydd ska denna gång föreläsa om
förtroendemannalagen, vilket torde vara högst relevant och intressant för oss som är
förtroendevalda.
Förtroendemannalagen, eller lagen om facklig förtroendemans ställning på
arbetsplatsen, är en viktig lag för den som är fackligt förtroendevald. Lagen innehåller
regler som syftar till att underlätta det fackliga arbetet och som ger ett extra skydd för den
som utsetts som förtroendevald av den fackliga organisationen. Lagen innebär bland
annat att arbetsgivaren inte får hindra den förtroendevalda att fullgöra sitt uppdrag, att
den förtroendevalda inte får ges sämre arbetsförhållanden eller villkor på grund av
uppdraget och att den förtroendevalda ges ett särskilt skydd mot omplaceringar.
På denna föreläsning går vi genom vilka regler som gäller och vad man bör tänka på. Vi
går också igenom rättsfall på området. Vi tar bland annat upp följande;
• Vad innebär det att en arbetsgivare inte får hindra en förtroendevald att fullgöra sitt
uppdrag?
• Hur ser skyddet ut för de fackligt förtroendevalda?
• Hur ser reglerna ut kring rätten till ledighet och betald ledighet för det fackliga
uppdraget?
• Varsel och överläggning
Begränsat antal platser, vi försöker fördela dessa rättvist mellan de olika fackliga
förbunden.
Datum

Onsdag 3 april 2019 kl 17.30 – 20.30 Kaffe/te samt smörgås serveras
från 17:00

Plats

TCO-huset, Linnégatan 14, T-bana Östermalmstorg

Anmälan

https://goo.gl/forms/CW73JlbeZOUYcugH2 Sista anmälningsdag
20 mars 2019. Plats bekräftas efter anmälningstidens slut.

Kostnadsfritt

men uteblir du utan avanmälan debiteras 200 kr, vilket faktureras
respektive fackförbund. Platsen kan överlåtas.

Förkunskaper

Du ska vara förtroendevald i något av TCO-förbunden och ha
grundläggande fackliga kunskaper

Arrangör

TCO Stockholms län

Mer info/frågor Kjell Ahlin, 0739-40 42 08 eller Andreas Strand 0739-40 42 09
/Polisförbundet

