
Fakta om våra arbetsrättsliga kurser

Livsmedelsföretagen ordnar varje år kurser för medlemsföreta-
gen som hålls av Livsmedelsföretagens egna förhandlare. Några 
kurser ingår i Livsmedelsföretagens ordinarie kursutbud och 
andra arrangeras i samråd med respektive företag. 

Ordinarie kurser för medlemsföretag
Livsmedelsföretagen bjuder regelbundet in medlemsföretagen till 
kurserna ”Arbetsrätt” och ”Arbetsgivarens ansvar för arbetsmil-
jön”. Kurserna hålls både höst och vår på konferensanläggningar 
på olika platser i Sverige. En ny kurs är Förhandling som plane-
ras till september 2012.

Du kan läsa mer om våra kurser inuti broschyren. Kursprogram-
met sänds också ut i våra medlemscirkulär. Platsantalet är 
normalt minimum 12, maximum 20, men det varierar beroende 
på kurs.  

Titta alltid på vår hemsida www.li.se för senaste nytt!

Utbildning på ert företag 
Livsmedelsföretagen arrangerar efter önskemål företagsanpas-
sade utbildningar för medlemsföretagen i arbetsgivarfrågor 
och i arbetsmiljöfrågor, med samma upplägg som de ordinarie 
kurserna i vårt program eller helt efter företagets eget önskemål. 
Kostnaden för utbildningen blir i allmänhet lägre än om motsva-
rande antal chefer och handläggare skulle genomgå en ordinarie 
kurs, samtidigt som hänsyn kan tas till företagets egen policy.

Välkommen till våra utbildningar. Vi håller dem för dig.

Vid frågor kontakta gärna: 
kursansvarig Gunnar Adler, tel 08-762 65 24, gunnar.adler@li.se

kursadministratör Karin Wennås Gunnarsson, tel 08-762 65 02, karin.wennas@li.se
eller er förhandlare.
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ARBETSRÄTT

Under två dagar får du som arbetar som personalchef, personalansvarig, VD 
eller på annat sätt ansvarar för personalfrågor stifta bekantskap med de vanligaste 
lagarna som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och de anställda.

Vid kursen behandlas - bland mycket annat – anställningsskyddet, ledighets-
lagarna och arbetstidsbestämmelser. I kursen knyts även an till de kollektivavtal 
som gäller för Livsmedelsföretagen. MBL och den kollektiva arbetsrätten kommer 
endast att beröras kort, i övrigt hänvisas till förhandlingskursen i september.

Omfattning: Två dagar. Kurskostnad: 3 800 kr exkl moms.
Kostnad för logi och måltider samt kurskostnad faktureras separat i efterhand av 
Li Service AB. Kostnad för kost och logi varierar beroende på konferensanläggning.

Kursdatum och ort
9-10 maj 2012 Rusthållargården, Arild
10-11 oktober 2012 Bergendal, Sollentuna

ARBETSGIVARENS ANSVAR FÖR ARBETSMILJÖN

Syftet med kursen är att ge chefer och ledare i företagen kunskaper om arbets-
milölagstiftningen med betoning på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Under 
kursen ges också praktiska tips som gör det lättare att förbättra arbetsmiljöarbetet. 
Kursen vänder sig till alla som har personalansvar eller någon form av uppgift i 
arbetsmiljöarbetet.

 Kursen innehåller bl.a.:
• Hälsofrämjande och förebyggande arbete
• Regler för arbetsmiljön
• Systematiskt arbetsmiljöarbete
• Riskbedömning
• Uppgiftsfördelning/delegering
• Rehabiliteringsansvar
• Arbetsgivarens straffrättsliga ansvar
• Påföljder
 
Omfattning: Två dagar. Kurskostnad: 3 800 kr exkl moms.
Kostnad för logi och måltider samt kurskostnad faktureras i efterhand av Li Service 
AB. Kostnad för kost och logi varierar beroende på konferensanläggning.

Kursdatum och ort
21-22 mars 2012 Ystads Saltsjöbad, Ystad
18-19 oktober 2012 Steningevik, Märsta

UTBILDNING I FÖRHANDLING

Denna nya utbildning riktar sig främst till de på medlemsföretagen 
som genomför och deltar i lokala förhandlingar på arbetsplatserna. Syftet med 
kursen är att ge de som förhandlar teoretiska men även praktiska kunskaper i 
konsten att förhandla. Vi går också igenom regelverket i medbestämmandelagen, 
förtroendemannalagen och våra kollektivavtal.

Utbildningen hålls av förhandlare från Li som har stor praktisk erfarenhet av för-
handlingar. En betydande del av tiden ägnas åt diskussioner, praktiska exempel 
samt rollspel. Ett krav för att gå utbildningen är att du gått vår kurs i Arbetsrätt. 

Omfattning: Två dagar. Kurskostnad: 3 800 kronor exkl moms.
Logi, samtliga måltider samt kurskostnad faktureras i efterhand av Li Service AB.

Kursdatum och ort
12-13 september 2012 Steningevik, Märsta

SKRÄDDARSYDD UTBILDNING PÅ ERT FÖRETAG

Vill ni ordna en kurs i era egna lokaler? 

Li anordnar även skräddarsydda, företagsförlagda kurser, anpassade efter era 
önskemål och behov. Vi kommer till era lokaler och håller kurs i en halvdag, en hel 
dag eller två dagar, det avgör ni själva i samråd med er förhandlare hos oss. Ni kan 
samla ihop en ledningsgrupp, en arbetsgrupp eller anställda från fl era kontor om ni 
är en koncern. Kursmaterial anpassat för era behov ingår självklart i priset. 

Hör av dig till din ansvarige förhandlare för att skräddarsy en utbildning som passar 
just ert företag! Du kan också kontakta vår kursansvarige förhandlare, Gunnar Adler.


