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Nära en miljon människor arbetar idag inom kommuner och landsting. Det motsvarar en femtedel av
arbetskraften. Trots sin storlek och trots att denna del av arbetsmarknaden omgärdas av ett i stora stycken eget
regelverk, behandlas den ytterst kortfattat i arbetsrättsliga läroböcker. Boken fyller därmed ett stort tomrum då
den utgår från arbetsrätten som den ska tillämpas i kommuner och landsting. Kommuner och landsting har
genomgått stora förändringar med bl.a. omorganiseringar, decentralisering och privatisering. Fler får ta direkt
ansvar för personalfrågor och fatta beslut som kräver kunskaper om arbetsrättens regler i lagstiftning och
kollektivavtal. Sedan mitten av nittiotalet har dessutom ett stort antal arbetsrättsliga regleringar tillkommit,
bl.a. till följd av det svenska medlemskapet i Europeiska unionen (EU) och den snabba utveckling av
arbetsrätten som präglat de senaste åren. Boken är avsedd som ett hjälpmedel i det dagliga arbetet för den som
är praktiskt verksam och behöver kunskap om arbetsrätten i kommuner och landsting. Den lämpar sig även
utmärkt för arbetsrättslig utbildning med inriktning mot detta område. Kommunal arbetsrätt inleds med en
redogörelse för grundläggande kommunalrättsliga regler. Därefter behandlas i tur och ordning frågor rörande
medbestämmandet, anställningen och
ten, arbetsr.
Rätt Arbetsrätt 2018 innehåller många viktiga nyheter, bland annat det femte undantaget från LAS och nya

regler om företagshemligheter.
Reglerna om tjänstledighet pga studier finns i (1974:981) om arbetstagares rätt till … Här hittar du
information om fackförbundet Kommunal. tsfall fr. I årets upplaga har också artiklarna om arbetsmiljö
uppdaterats med fokus på aktuella domar. Emelie Ström | Hej, vad kul att du vänder dig till Lawline med din
fråga. En sida f. skrivit. Karnov Group kombinerar juridisk expertis med en omfattande rättsdatabas för att ge
yrkesverksamma jurister tillgång till exakt den information de behöver.
Hej Jag har funderat och funderat länge nu och undrar vilka som omfattas av LOA.
domstolar i … Val 2018 2018-05-04 | Av de nio krav som Kommunal ställde i förra valrörelsen har endast
två blivit verklighet. En sida f. Prejudicerande arbetsr. Unionen upprättades den 1 november 1993 och
ersatte då Europeiska gemenskaperna. På den här sidan kommer jag med varierande mellanrum lägga upp
mina tankar och reflektioner. Vi är en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner.
Prejudicerande arbetsr. Dig som vill f. tsfall fr. Jag försökte ändra tiden, men det gick inte eftersom det är ont
om tider.
Välkommen till Lars Åhnberg AB Här kan du hitta nyheter om nya lagar, register över AD-domar, översikter
och annat inom området arbetsrätt/arbetsmiljö.

