MYTER OM LAS*
•

”ANSTÄLLNINGSSKYDDET I SVERIGE ÄR EXTREMT STARK.”
Ofta upprepad myt. Det stämmer inte. När OECD jämför styrkan i anställningsskyddet
hamnar Sverige långt ned på listan. Av 34 länder ligger Sverige på 25:e plats.

• ”FÖRETAGEN VÅGAR INTE ANSTÄLLA FÖR DET ÄR OMÖJLIGT ATT
BLI AV MED FOLK”
Kanske är detta den vanligaste myten. Inom LAS finns utrymme att provanställa. Vi tycker att
det borde räcka för att kunna utvärdera huruvida en medarbetare uppfyller kraven eller inte.

• ”SIST-IN-FÖRST-UT-REGLERNA STYR ALLT”
Solklar myt. Det spelar ingen roll att du har jobbat på en arbetsplats längre än någon
annan om du inte har tillräckliga kvalifikationer för att utföra den personens uppgifter.

• ”SMÅFÖRETAGARE VÅGAR INTE ANSTÄLLA EFTERSOM DET ÄR
OMÖJLIGT ATT BLI AV MED FOLK!”
Det är synd om småföretagarna uppfattar lagen så strikt. Vi tror att det bygger på missförstånd och viss okunskap. Småföretagare kan undanta två personer som anses vara av
särskild vikt för företagets utveckling. Dessutom är det ur rättslig synvinkel mycket lätt att
säga upp anställda på grunda av arbetsbrist.

• ”RIBBAN FÖR ATT SÄGA UPP PÅ PERSONLIGA SKÄL ÄR FÖR HÖG”
En flitigt använd myt. Vi som dagligen förhandlar uppsägningar vet att det är relativt enkelt
att säga upp personer som inte sköter sitt arbete. Majoriteten av de mål som kommer upp i
Arbetsdomstolen vinns av arbetsgivarsidan. Föreställningarna är alltså högst överdrivna.

• ”LAS ÄR ETT NÖDVÄNDIGT REGELVERK FÖR ATT BEHÅLLA BALANSEN
MELLAN ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE PÅ DEN SVENSKA
ARBETSMARKNADEN”
Detta är helt sant. För det behöver finnas en balans mellan risken och ansvarstagandet.
Och den balansen kan bara uppnås med två jämbördiga parter.
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Ansökan om medlemskap
Jag vill bli medlem i Sveriges Ingenjörer.
Medlemskapet gäller från den första i månaden ansökan inkommer till förbundet.
A-kassa och Inkomstförsäkring
Som blivande medlem tar du själv ansvar för att gå med i a-kassan. För dig som är ordinarie medlem i
Sveriges Ingenjörer och Akademikernas a-kassa ingår en förmånlig inkomstförsäkring i 150 dagar om
du blir ofrivilligt arbetslös. Du kan komplettera inkomstförsäkringen med en frivillig tilläggsförsäkring
som förlänger ersättningen med 180 dagar. Läs mer på sverigesingenjorer.se.

Personnummer
Namn 		
Adress
Postnummer

Postort 		

E-post 			
Tel (dagtid)		
Arbetsplats

Ort 		

Examensår

Ej examen, antal poäng 		

Högskola		
Civilingenjörsutbildning, vilken? 		
Högskoleingenjörsutbildning, vilken? 		
Annan, vilken? 		
Försäkringar från Akademikerförsäkring
Som ny ordinarie medlem erbjuds du en livförsäkring och en olycksfallsförsäkring premiefritt under tre månader.
Ta del av för- och efterköpsinformationen på akademikerforsakring.se/Forkopsinformation.
Personuppgifter
För att kunna företräda dig, driva fackliga frågor å dina vägnar och erbjuda dig den service som ingår i medlemskapet behöver
vi tillgång till vissa av dina personuppgifter. Sådana uppgifter inhämtar vi dels från dig och från SPAR. All hantering av dina
personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och svensk lag. Läs vidare på www.sverigesingenjorer.se/GDPR

Fota det ifyllda formuläret och skicka det till: medlem@sverigesingenjorer.se
Du kan också gå in på: sverigesingenjorer.se/bli-medlem

