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Som chef eller företagare har du ett arbetsrättsligt ansvar. Det gäller
därför att ha en god kunskap om de arbetsrättsliga spelreglerna. Den

här praktiska handboken utgår inte från juridiken utan från din
vardag som chef eller företagare. Författaren har haft din situation
för ögonen och prioriterat de frågor och situationer som är vanligast
förekommande, oavsett i vilken bransch eller sektor som du är

verksam inom.

Läs mer
Boken ger en orientering om de centrala delarna av arbetsrätten och
visar hur du på bästa sätt kan hantera problem och situationer med en

arbetsrättslig koppling. Den kan läsas från pärm till pärm eller
användas som en handbok att slå i vid specifika problem. Med sitt

pedagogiska upplägg kan boken även vara lämplig som kurslitteratur.
Bokens tyngdpunkt ligger på lagen om anställningsskydd (LAS),
som är kärnan i arbetsrätten, men tar även upp andra centrala
områden som är viktiga att känna till - medbestämmande,

arbetsmiljö, diskriminering, arbetstid, tjänstledighet, semester, lön



och tvistehantering. I slutet av boken finns ett antal praktiska bilagor
om hur man exempelvis formulerar en skriftlig erinran eller ett

uppsägningsbesked.
Sagt om boken

"För mig som småföretagare med anställda är det här en mycket
efterlängtad bok. Arbetsrätten är ett komplext område där det är lätt

att göra fel."
- Kent Öhman-Spåman, VD Recondo Perfekt AB

"Tony Schmidt har visat prov på mycket goda kunskaper i arbetsrätt
och har hjälpt en hel del av våra kunder i sådana frågor."

- Peter Bodin, VD, Grant Thornton

Om författarna
Tony Schmidt har en lång och gedigen erfarenhet som personalchef,
inom både privat och offentlig sektor. Han är idag verksam som
konsult och lärare inom arbetsrätt och ledarskapsutveckling.
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