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ADDPEOPLE 

Vi erbjuder följande stöd inom HR-relaterade frågor: 
 

 
Arbetsrätt  

• Förhandlingsstöd gällande varsel och korttidspermittering 

• Frågor som rör administrationen kring nya stödpaketet (permittering, arbetsgivaravgifter m.m.)  

• Medbestämmandelagen (MBL) - kollektivavtal 

• Lagen om facklig förtroendeman 

• Arbetsmiljölagen (AML) 

• Arbetsmiljöförordningen (AMF) 

• Arbetsmiljöverkets föreskrifter och råd (AFS) 

• Centrala och lokala kollektivavtal (arbetsmiljö- och företagshälsovårdsavtal) 

• Arbetstidslagen och kollektivavtal 

• Semesterlagen: nu och vad som gäller under permitteringsperioden 

• Lag om arbetsskadeförsäkring 

• Lagen om sjuklön 

• Lagen om anställningsskydd (LAS) 

• Diskrimineringslagstiftning i arbetslivet 

 
 

HR-stöd 

  

• Behov vid tillfällig förstärkning inom HR (operativt som strategiskt) 

• Stöd vid rekrytering (erbjuder även att göra delar av en process vid stramare budget) 

• Stöd vid svåra samtal 

• Stöd vid eventuell uppsägning 

• Second opinion vid egen genomförd rekrytering (tester och djupintervju)  

• Upprätta policys-dokument 

• Processarbete inom rekrytering  

• Utbildning svåra samtal/konflikthantering/kriskommunikation 

• Upprätta arbetsbeskrivningar 

• Onboarding/introduktion nya medarbetare 

 
 

Administration 

I stort som smått som rör administrationen kring HR för att avlasta trycket hos en HR-person eller 

avdelning. 

 
 

Ekonomi 

Rådgivande finansiella frågor så som uppskjutande av skatter, arbetsgivaravgifter med mera.  

 

 
 



 

z  Fabriksgatan 6, 553 18 Jönköping       Telefon: 036–30 14 30      info@handelskammarenjonkoping.se      handelskammarenjonkoping.se 

Coaching 

• Karriärcoach: 

Stöd/hjälp som företaget skulle kunna erbjuda personer som blivit uppsagda. Det är för dem 

som behöver få struktur kring sina tankar och mål så att man kan se nästa steg för att kunna 

ta sig framåt. Man arbetar för att personerna som söker hjälp ska hitta den balans i livet som 
krävs för att kunna återfå arbetsglädje, motivation och drivkraft. Man får hjälp med att hitta 

vem man är, vad man klarar och sedan stöd i att styra personen rätt på vägen.  

• Teamcoaching: 

Stöd/hjälp som företaget kan nyttja för att stärka sitt team under eller efter exempelvis vis en 

kris eller liknande. Ett starkt och glatt team bygger ett starkt företag. Att man tillsammans kan 
må bra, ha en god kommunikation och hålla en hög effektivitet som gynnar såväl 

människorna som organisationen. addPeople arbetar med gruppen så att det byggs starkare 

relationer, ett mer öppet klimat samt tydligare målsättning. De ser också till att de delar 

varandras värderingar och därefter ges rätt verktyg och förutsättningar för att kunna bidra till 

att hålla teamkänslan levande. 

 


