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ARBETSRÄTT
ARBETSMILJÖ
LÖNER
BLOCKUTBILDNINGAR

Om Industriarbetsgivarna
Industriarbetsgivarna har 860
medlemsföretag med cirka 82 000
anställda. Det sammanlagda exportvärdet för företagen är mycket högt.
Genom samverkan räknar vi med att
skapa långsiktigt bättre förutsättningar
för våra medlemsföretag.
Företagen inom Industriarbetsgivarna har flera
gemensamma nämnare:
• Företagen är starkt beroende av export till världsmarknaden. Långsiktig internationell konkurrenskraft är helt avgörande.
• Företagen är kapitalintensiva med anläggningar som
kräver stora investeringar med långa planeringshorisonter och har därmed behov av långa avtalsperioder.
• Företagen har ett stort behov av kompetenta medarbetare. Omvärlden ställer höga krav på företagens
omställningsförmåga och därmed höga krav på
flexibilitet och kompetens.
• Företagen är råvarubaserade.
Vad gör vi?
Vårt uppdrag är att ge våra medlemsföretag stöd och
råd i alla frågor som rör deras roll som arbetsgivare.
• Förhandlingar (avtals- och tvisteförhandlingar)
• Juridisk rådgivning
• Arbetsmiljö
• Domstolsprocesser
• Utbildning (kurser, seminarier och konferenser)
• Kompetensförsörjning
• Lönebildningsfrågor
• Kommunikation
• Ekonomisk analys
Regional verksamhet
För att utveckla det regionala engagemanget och
servicen till våra medlemsföretag har Industriarbetsgivarna delat upp landet i fem områden/regioner.
Den regionala verksamheten bedrivs från
Stockholmskontoret och riktas mot varje enskild
region, genom regionala team med en ansvarig för
varje region.

Läs mer på
www.industriarbetsgivarna.se
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Per Hidesten

Vi ger dig svaren
på dina arbetsgivarfrågor!
Varje år hjälper vi tusentals medlemsföretag i vår rådgivning. Vi vet
vilka frågor som är viktiga för dig i ditt dagliga arbete. Det är utifrån
denna mångåriga kunskap och erfarenhet som vi tagit fram vårt unika
kursutbud.
Inom Industriarbetsgivarna finns jurister, förhandlare och experter
som ger dig svaren på dina frågor om bland annat anställningar,
arbetsmiljö, rehabilitering, lönebildning, lagar och avtal.
Vi är experter på kollektivavtalen och hjälper dig gärna med frågor
kring regelverk och tolkningar.
Med våra kurser får du den kunskap du behöver för att utveckla,
förändra och påverka din verksamhet så att ditt företag kan bli mer
framgångsrikt och arbeta mer effektivt.
Våra kurser hålls runtom i hela landet. Många av kurserna kan anpassas
för just ditt företag. Kontakta oss gärna om hur vi kan hjälpa dig på
bästa sätt. Nytt för i år är våra blockutbildningar där flera attraktiva
kurser är förlagda dagarna efter varandra, allt för att underlätta för dig
som deltagare.
Välkommen med din anmälan redan idag!

Per Hidesten
VD, Industriarbetsgivarna
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AVTAL

Anmälan görs på www.industriarbetsgivarna.se under fliken utbildning och konferens.
Observera att anmälan är bindande. Kostnadsfri avbokning görs senast 14 dagar före kursstart.

Industriarbetsgivarnas avtalskurser vänder sig till dig som ska tolka och
tillämpa avtalen och hantera arbetsrättsliga frågor eller personalfrågor
för arbetsgivarens räkning. Du är till exempel personalhandläggare,
företagets representant vid fackliga förhandlingar, chef och arbetsledare
med personalansvar eller lönehandläggare.

Skogsindustrierna - Sågverksavtalet, 1 dag
Kollektivavtal för arbetare inom sågverksindustrin.
* Se även Industriarbetsgivarnas blockutbildningar, där du kan anmäla dig till kurs
i arbetsrätt och arbetsmiljö i direkt anslutning till avtalskursen. Priset för samtliga
kurser blir då reducerat.

Tid och plats:
5 februari i Stockholm
3 april i Örebro
10 september i Malmö
13 november i Karlstad
Pris:
2 900 kr/deltagare
exklusive moms,
kursmaterial, lunch och kaffe ingår.

Du får kunskap om avtalets regler och villkor. Med avtalet som
utgångspunkt behandlar kursen även viss lagstiftning.
Kurserna ger dig:
• Ökad trygghet i dina kontakter med anställda och deras fackliga
organisationer.
• Kunskap om hur du kan tillämpa avtalets regler i företagets
verksamhet.

Skogsindustrierna - Massa och Papper, 1 dag
Allmänna anställningsvillkor
Kollektivavtal för medarbetare inom massa- och
pappersindustrin.
* Se även Industriarbetsgivarnas blockutbildningar, där du kan anmäla dig till kurs
i arbetsrätt och arbetsmiljö i direkt anslutning till avtalskursen. Priset för samtliga
kurser blir då reducerat.

Tid och plats:
5 februari i Stockholm
3 april i Örebro
10 september i Malmö
13 november i Karlstad

Tid och plats:
5 februari i Stockholm
3 april i Örebro
10 september i Göteborg
13 november i Karlstad
Pris:
2 900 kr/deltagare
exklusive moms,
kursmaterial, lunch och kaffe ingår.

GAF – Gruvavtalet, 1 dag
Kollektivavtal för arbetare inom gruvindustrin.
* Se även Industriarbetsgivarnas blockutbildningar, där du kan anmäla dig till kurs
i arbetsrätt och arbetsmiljö i direkt anslutning till avtalskursen. Priset för samtliga
kurser blir då reducerat.

Pris:
2 900 kr/deltagare
exklusive moms,
kursmaterial, lunch och kaffe ingår.

Tid och plats:
5 februari i Stockholm
3 april i Örebro
10 september i Malmö
13 november i Karlstad

Stål och Metall – Röda Avtalet, 1 dag
Kollektivavtal för arbetare inom stålindustrin.
* Se även Industriarbetsgivarnas blockutbildningar, där du kan anmäla dig till kurs
i arbetsrätt och arbetsmiljö i direkt anslutning till avtalskursen. Priset för samtliga
kurser blir då reducerat.

Pris:
2 900 kr/deltagare
exklusive moms,
kursmaterial, lunch och kaffe ingår.

Kollektivavtal för tjänstemän, 1 dag
Tid och plats:
5 februari i Stockholm
3 april i Örebro
10 september i Malmö
13 november i Karlstad
Pris:
2 900 kr/deltagare
exklusive moms,
kursmaterial, lunch och kaffe ingår.
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SVEMEK-avtalet, 1 dag
Kollektivavtal för arbetare inom företag anslutna till
SVEMEK.
* Se även Industriarbetsgivarnas blockutbildningar, där du kan anmäla dig till kurs
i arbetsrätt och arbetsmiljö i direkt anslutning till avtalskursen. Priser för samtliga
kurser blir då reducerat.

Allmänna anställningsvillkor för tjänstemän, inom avtalsområdena Stål och Metall, SVEMEK, Sågverk och GAF.
Du som för arbetsgivarens räkning arbetar med frågor angående villkorsbestämmelser för tjänstemän får grundläggande
kunskap om vad som gäller enligt avtal i industriföretag.
Med avtalet som utgångspunkt kommer vi att behandla bland
annat anställningens ingående och upphörande samt arbetsoch övertidsbestämmelser.

Kurs anordnas vid förfrågan
Fyll i din intresseanmälan på
www.industriarbetsgivarna.se
Pris:
2 900 kr/deltagare
exklusive moms,
kursmaterial, lunch och kaffe ingår.
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ARBETSRÄTT
Industriarbetsgivarna anordnar kurser i arbetsrätt för dig som
företräder arbetsgivaren i kontakter med de anställda och deras
fackliga organisationer. Kurserna ger dig kunskap om vilka lagar och
regler som gäller. Såväl lagtext som aktuell praxis belyses. Utrymme
ges också för diskussion och frågor.

Tid och plats:
3-4 februari i Stockholm
1-2 april i Örebro
8-9 september i Malmö
11-12 november i Karlstad
Pris:
5 000 kr/deltagare
exklusive moms,
kursmaterial, kaffe, luncher
och en middag ingår.
Logi ingår inte i avgiften.

Grundläggande kurs i arbetsrätt, 2 dagar
Kursen är en grundläggande utbildning i de arbetsrättsliga
regler som arbetsgivaren styrs av och ofta kommer i kontakt
med. Genomgången omfattar till exempel förhandlingsregler i
MBL (medbestämmandelagen) och anställnings- och uppsägningsregler i LAS (lagen om anställningsskydd). Dessutom går
vi igenom regler kring fackliga förtroendemän, olika ledighetsformer och diskriminering.
Kursen ger dig:
•	Kunskap om de lagar som utgör basen för de regler som styr
anställningsförhållanden.
•	Kunskap om när det kan bli aktuellt att tillämpa respektive lag.
* Se även Industriarbetsgivarnas blockutbildningar, där du kan anmäla dig till kurs
i avtal och arbetsmiljö i direkt anslutning till arbetsrättskursen. Priset för samtliga
kurser blir då reducerat.

The course is given by request
Please fill in your application at
www.industriarbetsgivarna.se
Price:
SEK 2 900 per participant

The Swedish Labour Market – An introduction,
1 day

Anmälan görs på www.industriarbetsgivarna.se under fliken utbildning och konferens.
Observera att anmälan är bindande. Kostnadsfri avbokning görs senast 14 dagar före kursstart.

Diskrimineringslagen och lönekartläggning,
1 dag
Under en heldag går vi igenom de svåra diskrimineringsfrågorna. Vi belyser även lagens krav på aktiva åtgärder
ger tips samt råd hur man genomför en lönekartläggning
och vad en jämställdhetsplan kan innehålla. Kursen varvar
föreläsningar med aktuella rättsfall samt praktiska övningar.

Integritetsfrågor i arbetslivet, 1 dag
Vad är tillåtet enligt personuppgiftslagen när det gäller
arbetsgivares behandling av anställdas personuppgifter?
När kan en arbetsgivare kräva att den anställde underkastar
sig alkohol- eller drogkontroll, och vad kan konsekvensen bli
vid vägran?
Integritetsfrågor blir alltmer aktuella. Detta gäller även i
arbetslivet och i förhållandet mellan anställd och arbetsgivare.
Arbetsgivarens intresse av att behandla personuppgifter,
använda sig av kontrollåtgärder och upprätta interna regler,
står inte sällan emot den anställdes intresse av att dennes
personliga integritet inte kränks.

The course offers a brief introduction to the so-called ”Swedish
Model”, the system that governs the Swedish Labour Market.
The course gives a brief historical background and describes
applicable collective agreements as well as the most important
labour legislation.
The purpose of the course is to provide the participants with
a basic understanding of important labour legislation and of the
relations between the parties on the labour market

Kursen ger dig:
•	En god bild av de krav personuppgiftslagen ställer om
personuppgiftshantering i arbetslivet.
•	Insikt i Arbetsdomstolens praxis i integritetsfrågor och
kontrollåtgärder.

The course gives you:
•	A basic knowledge about the Swedish Labour Market.

Arbetsgivarens relationer med facket, 1 dag

Pris:
5 000 kr/deltagare
exklusive moms,
kursmaterial, kaffe, luncher
och en middag ingår.
Logi ingår inte i avgiften.

Förhandla med facket, 2 dagar
Genom föreläsningar, diskussioner samt förhandlings- och
rollspel får du praktiska tips och råd om hur du förbereder och
genomför arbetsrättsliga förhandlingar.
Vi ser gärna att du har grundläggande förkunskaper i
arbetsrätt eller motsvarande.
Kursen vänder sig till dig som är chef, gruppledare eller
motsvarande och som företräder företaget i förhandlingar
med de fackliga organisationerna.

Pris:
2 900 kr/deltagare
exklusive moms,
kursmaterial, lunch och kaffe ingår.

Kursen ger dig:
•	Grundläggande kunskap i diskrimineringslagen, föräldraledighetslagen samt lagen mot diskriminering av heltidsoch visstidsanställda.
•	Kunskap om hur du undviker fallgropar vid rekrytering och
avslut av provanställning.
•	Kunskap om hur du genomför en lönekartläggning och tips
och ideér om vad en jämställdhetsplan kan innehålla.

Förtroendemannalagen
Tid och plats:
20-21 november
i Stockholm

Tid och plats:
22 oktober i Stockholm

En grundläggande genomgång av lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen som vänder sig till dig som i
ditt dagliga arbete för arbetsgivarens räkning hanterar frågor
avseende förtroendemannalagen, till exempel personalhandläggare, förhandlingsansvarig, chefer, arbetsledare med personalansvar och lönehandläggare med flera.

Kurs anordnas vid förfrågan
Fyll i din intresseanmälan på
www.industriarbetsgivarna.se
Pris:
2 900 kr/deltagare
exklusive moms,
kursmaterial, lunch och kaffe ingår.

Kurs anordnas vid förfrågan
Fyll i din intresseanmälan på
www.industriarbetsgivarna.se
Pris:
2 900 kr/deltagare
exklusive moms,
kursmaterial, lunch och kaffe ingår.

Kursen ger dig:
• Verktyg att hantera frågor kring förtroedenmannalagen.
•	Kunskap om vilka krav du kan ställa på den fackliga
organisationen som är verksam på din arbetsplats.

Kursen ger dig:
•	Grundläggande kunskaper om om hur du planerar och
genomför en förhandling.
• Praktiska råd och tips för att lyckas i arbetsrättsliga
förhandlingar.
6
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ARBETSMILJÖ
Ett bra arbetsmiljöarbete är en förutsättning för att förebygga skador,
ohälsa och olycksfall och för att medarbetare ska trivas på jobbet. Det ger
också ökad produktivitet och kvalitet i verksamheten och skapar därmed
bättre lönsamhet. Industriarbetsgivarnas kurser ger dig en bra grund för
arbetsmiljöarbetet i ditt företag, genom att reda ut ansvarsfrågorna och ge
dig praktiska råd och tips.

Tid och plats:
6 februari i Stockholm
11 september i Malmö
Denna kurs kan även
företagsanpassas.
Kontakta oss gärna för hur
vi kan hjälpa ditt företag
på bästa sätt.
Pris:
2 900 kr/deltagare
exklusive moms,
kursmaterial, lunch och
kaffe ingår.

Chefen och Arbetsmiljön, 1 dag
Detta är en grundkurs med fokus på chefens ansvar för arbetsmiljön. Vi går igenom arbetsgivarens, arbetstagarens och entreprenörens ansvar, uppgiftsfördelning/delegering, systematiskt
arbetsmiljöarbete, säkerhetskultur och rehabiliteringsansvaret.
Dagen innehåller föreläsningar, diskussion och grupparbete.
Målgruppen är chefer på alla nivåer (VD, linjechefer, arbetsledare, m.fl). Kursen vänder sig både till nya chefer och till
chefer som vill friska upp sina kunskaper.
Kursen ger dig:
•	Grundläggande kunskap om arbetsmiljölagstiftningen och
dess krav på arbetsmiljön.
• Praktiska råd och tips om hur du som chef kan hantera
arbetsmiljöfrågorna.
* Se även Industriarbetsgivarnas blockutbildningar, där du kan anmäla dig till kurs
i arbetsrätt och avtal i direkt anslutning till arbetsmiljökursen. Priset för samtliga
kurser blir då reducerat.

Anmälan görs på www.industriarbetsgivarna.se under fliken utbildning och konferens.
Observera att anmälan är bindande. Kostnadsfri avbokning görs senast 14 dagar före kursstart.

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, 1 dag
Kursen vänder sig både till dig som arbetar aktivt med rehabilitering och till dig som ansvarar för den arbetsrättsliga delen
såsom förhandling och eventuell uppsägning.
Rehabiliteringsansvaret är långtgående och innebär att
arbetstagaren har ett förstärkt anställningsskydd. Att göra rätt
från början är avgörande, inte bara för en lyckad rehabilitering
och återgång i arbete, utan även för att kunna vinna en eventuell
rättslig process.
Detta är en kurs som går igenom alla relevanta lagar vid
rehabilitering.

Kurs anordnas vid förfrågan
Fyll i din intresseanmälan på
www.industriarbetsgivarna.se
Pris:
2 900 kr/deltagare
exklusive moms,
kursmaterial, lunch och kaffe ingår.

Kursen ger dig:
•	Grundläggande kunskap om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar samt insikt i vad som är viktigt vid i en eventuell rättslig
process.

Systematiskt arbetsmiljöarbete, 1 dag
Utbildningen riktar sig främst till små och medelstora företag.
Kursen är praktiskt inriktad och ger dig som deltagare
kunskap och verktyg för att kunna bedriva ett systematiskt
arbetsmiljöarbete på företaget.
Målgruppen är VD, chefer, arbetsledare och andra arbetsgivarföreträdare som arbetar med arbetsmiljöfrågor.

Kurs anordnas vid förfrågan
Fyll i din intresseanmälan på
www.industriarbetsgivarna.se
Pris:
2 900 kr/deltagare
exklusive moms,
kursmaterial, lunch och kaffe ingår.

Kursen ger dig:
•	Kunskap och verktyg för att praktiskt kunna arbeta med
arbetsmiljöfrågor i ditt vardagliga arbete.

Bättre arbetsmiljö – BAM partsgemensam och
företagsförlagd kurs, 3 dagar
Kursen är en partsgemensam grundutbildning för medarbetare,
chefer och skyddsombud och hålls på den egna arbetsplatsen.
Kursen utgår ifrån Prevents utbildningsmaterial och genomförs
av extern föreläsare. Utbildningen beskriver olika roller och hur
man ska samverka i arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen.
Föreläsningarna varvas med problembaserad inlärning där
deltagarna arbetar med fall som beskriver olika arbetssituationer.

Kurs anordnas vid förfrågan
Anmäl dig via www.prevent.se
Kontakt:
E-post: info@prevent.se

Kursen ger dig:
•	Grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för
hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga
anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera.
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LÖNER
Lön är inte bara en kostnad för företagen. Rätt hanterat är lönen
ett viktigt styrmedel för att öka företagets intäkter. Att beräkna och
betala rätt lön med utgångspunkt från avtalets regler är självfallet
en viktig uppgift för företagen.
Kurserna ger dig:
• Viktiga verktyg för lönesättning som du kan använda i ditt
dagliga arbete.
•	Grundläggande kunskap i löneadministration.

Anmälan görs på www.industriarbetsgivarna.se under fliken utbildning och konferens.
Observera att anmälan är bindande. Kostnadsfri avbokning görs senast 14 dagar före kursstart.

Framgångsrik lönebildning, 1 dag
Vi går igenom olika modeller för lönesättning samt vad som
krävs för att skapa en bra lönepolicy och löneprocess. Kursen
behandlar hur individuella löner kan bildas för såväl arbetare
som tjänstemän med utgångspunkt från löneavtalen. Även hur
företagens belöningssystem kan utvecklas berörs utifrån praktiska exempel.
Kursen tar även upp exempel på hur utvecklings-och lönesamtal bör genomföras.

Tid och plats:
20 maj i Stockholm
Pris:
2 900 kr/deltagare
exklusive moms,
kursmaterial, lunch och kaffe ingår.

Kursen ger dig:
• Praktiska råd och tips som hjälper dig att utveckla företagets
lönesättning och belöningssystem.

Grundkurs för löneadministratörer, 1 dag
Kursen vänder sig till dig som har löneadministrativa
arbetsuppgifter inom företaget. Kursen ger grundläggande
information om avtalsbestämmelser gällande sjuklön, föräldraledighet och semester som underlag för det praktiska löneadministrativa arbetet.
Kursen ger dig:
•	Grundläggande kunskap om hur du hanterar vanligt förekommande situationer med utgångspunkt från gällande
avtalsbestämmelser avseende sjuklön, föräldraledighet och
semester.

Kurs anordnas vid förfrågan
Fyll i din intresseanmälan på
www.industriarbetsgivarna.se
Pris:
2 900 kr/deltagare
exklusive moms,
kursmaterial, lunch och kaffe ingår.

• Översiktlig kunskap om relevanta delar av de lagar som är förknippade med sjuklön, föräldraledighet, semester och kvittning.

Diskrimineringslagen och lönekartläggning,
1 dag
Under en heldag går vi igenom de svåra diskrimineringsfrågorna. Vi belyser även lagens krav på aktiva åtgärder
ger tips samt råd hur man genomför en lönekartläggning
och vad en jämställdhetsplan kan innehålla. Kursen varvar
föreläsningar med aktuella rättsfall samt praktiska övningar.

Tid och plats:
22 oktober i Stockholm
Pris:
2 900 kr/deltagare
exklusive moms,
kursmaterial, lunch och kaffe ingår.

Kursen ger dig:
•	Grundläggande kunskap i diskrimineringslagen, föräldraledighetslagen samt lagen mot diskriminering av heltidsoch visstidsanställda.
•	Kunskap om hur du undviker fallgropar vid rekrytering och
avslut av provanställning.
•	Kunskap om hur du genomför en lönekartläggning och tips
och ideér om vad en jämställdhetsplan kan innehålla.
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BLOCKUTBILDNINGAR
mårten ericsson

För att underlätta för våra medlemmar har vi skapat en
blockutbildning där kurserna i arbetsrätt, avtal och arbetsmiljö
är förlagda i direkt anslutning till varandra, vilket är både mer tidoch kostnadseffektivt.

Anmälan görs på www.industriarbetsgivarna.se under fliken utbildning och konferens.
Observera att anmälan är bindande. Kostnadsfri avbokning görs senast 14 dagar före kursstart.

Läs mer om kurserna under respektive område.
Du väljer själv om du vill ta del av 1, 2, 3 eller 4 dagars utbildning.
Vid val av flera kurser ges rabatterade priser (se nedan).

Blockutbildningarna
genomförs på följande
datum och orter:
Stockholm
3-4 februari: Arbetsrätt
5 februari: Avtal –
välj det kollektivavtal som
gäller för ditt företag
6 februari: Chefen och
arbetsmiljön
Örebro
1-3 april: Arbetsrätt
4 april: Avtal –
välj det kollektivavtal som
gäller för ditt företag.
Malmö
8-9 september: Arbetsrätt
10 september: Avtal välj det kollektivavtal som
gäller för ditt företag.
11 september: Chefen och
arbetsmiljön
Karlstad
11-12 november:
Arbetsrätt
13 november: Avtal välj det kollektivavtal som
gäller för ditt företag.
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Exempel blockupplägg med priser
Dag 1-2: Arbetsrätt
Pris: 5 000 kr/deltagare
Dag 3: Avtal – välj det kollektivavtal som gäller för ditt företag
- 	GAF – kollektivavtal för arbetare inom gruvindustrin
- 	Stål och Metall röda avtalet för arbetare
- 	Skogsindustriernas medarbetaravtal för massaoch pappersindustrin
- 	Skogsindustriernas kollektivavtal för arbetare inom
sågverksindustrin
- 	SVEMEK – kollektivavtal för arbetare
Pris: 2 900 kr/deltagare
Dag 4: Chefen och arbetsmiljön			
Pris: 2 900 kr/deltagare
För alla 4 dagar				
Pris: 9 000 kr/deltagare
För dag 1-3					
Pris: 7 000 kr/deltagare
Priserna är per deltagare exklusive moms. Kursmaterial,
lunch och kaffe ingår. Logi ingår inte i kursavgiften.
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anmälan
Anmäl dig på www.industriarbetsgivarna.se
Vi kommer inför varje kurs, seminarium eller temadag att i
god tid sända ut inbjudan via e-post. Platserna fördelas i den
turordning som anmälningar kommer oss tillhanda och sista
anmälningsdag är, om inget annat anges, alltid 3 arbetsveckor
före kursstart.
Anmälan är bindande. Kostnadsfri avbokning görs senast
14 dagar före kursstart.
Priserna anges per deltagare exklusive moms och avser kostnad
inklusive kursmaterial, förmiddags- och eftermiddagskaffe samt
lunch.
Vi reserverar oss för eventuella prisändringar.
Har du önskemål om företagsanpassade kurser så tag gärna
kontakt med oss för att diskutera hur en utbildning kan göras
bäst för ert företag.

Kontakt:
Har du frågor och synpunkter om
Industriarbetsgivarnas kurser och kursutbud,
kontakta oss gärna.
Anette Kannerberg
Ansvarig kurs- och mötesverksamhet,
Industriarbetsgivarna
Telefon: 08–762 67 55
E-post: utbildning@industriarbetsgivarna.se
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Box 1721
118 87 Stockholm
Besöksadress:
Kungsträdgårdsgatan 10
Växel 08 – 762 67 55
www.industriarbetsgivarna.se
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