Namnet Cresco är hämtat från det latinska ordet
crescera som betyder växa.
Vi vill bidra till att er kompetens växer.

Medbestämmandelagen – en fördjupning
Varför är det viktigt?
En del upplever arbetstagarnas medbestämmande i företagen som krångligt och tidskrävande.
Andra skapar en väl fungerande process för medbestämmande som ger mervärden och ökar
produktiviteten såväl som effektivitet i produktionen. Lär dig göra rätt och bli en av vinnarna i
den svenska modellen.
Varför ska jag delta?
Kursen syftar till att fördjupa dina kunskaper om hur Medbestämmandelagen (MBL) bör
tillämpas för att uppfylla lagstiftarens syfte med lagen. Vidare syftar utbildningen till att du ska
erövra kunskaper att skapa bra processer för medbestämmande för att öka produktiviteten och
effektiviteten i produktionen.
Vad lär jag mig?
Utbildningens mål är att varje deltagare efter kursen ska:
- Förstå när MBL är tillämplig och hur lagen samverkar med kollektivavtal
- Veta när och hur förhandlingsskyldigheten ska uppfyllas
- Veta när och hur informationsskyldigheten ska uppfyllas
- Skilja på olika typer av förhandlingar
- Förstå fredspliktens konstruktion
- Ha koll på skadeståndsregler
- Kunna driva olika ärenden i linje med lagstiftningen
- Kunna skapa medbestämmandeprocesser som ger ökad effektivitet
Hur lär jag mig?
Inkluderande föreläsning där dialog med deltagarna är väsentligt. På whiteboarden ritas
modeller upp och begrepp reds ut. Små grupparbeten där du får resonera med andra deltagare.
Kursen relaterar till en guide och mallar i ämnet.
Hur lång tid bör jag avsätta?
Det är en endagsutbildning med start kl 8:30 och avslut 16:30. Lunch och fika på för- och
eftermiddag ingår i kursen.
Förkunskaper: Det är en klar fördel att ha gått någon utbildning om MBL och arbetsrätt innan
den här kursen. Exempelvis vår Grundläggande arbetsrätt. Att praktiskt ha arbetat med MBL är
också en fördel då du kan bidra med dina praktiska erfarenheter och bygga vidare på dem.
Litteratur: Medbestämmandelagen - med kommentar, av Dan Holke och Erland Olauson (ingår i
kursavgiften). Arbetsrätt i praktiken - En handbok, av L Viklund, M Wästfelt (ingår ej i kursavg).
Kursledaren: Roger är pedagogisk, kunnig och inspirerande. Han har 25 års erfarenhet av
praktisk tillämpning av Medbestämmandelagen, både som facklig företrädare och arbetsgivare.
Han har en lärarexamen i vuxnas lärande och har varit lärare i 11 år. Roger har gått
arbetsrättsutbildning på universitet och kurser med landets främsta arbetsrättsjurister. Han har
hållit kurser i arbetsrätt och förhandlingsteknik under många år.
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