
VÄLKOMMEN TILL 

 

am juristbyrå arbetar med juridisk konsultverksamhet för företag som kräver juridisk expertis. Vi 

utbildar, ger seminarier och föreläser samt agerar ombud i samband med förhandlingar och vid 

tvist. Som kund får ni alltid rättssäkra utredningar med hög kvalitet. am juristbyrå erbjuder även 

dig som företagare förmånliga företagsabonnemang.  

 

ARBETSRÄTT am juristbyrå agerar ombud i 

samband med förhandlingar och vid tvist. Vi 

säkerställer att ni har allt som krävs för att 

uppfylla de krav som ställs på er som 

arbetsgivare. am juristbyrå upprättar rutin-

beskrivningar och handlingsplaner inom 

arbetsrättsområdet. Exempel på tjänster som 

utförs är arbetsmiljöplan, jämställdhetsplan och 

rådgivning inför uppsägningar och avsked. 

 

AVTALSRÄTT am juristbyrå ser över befintliga 

avtal och säkerställer villkoren. Byrån upprättar 

bland annat kompanjonavtal, samarbetsavtal, 

sekretessavtal, uppdragsavtal, konkurrens-

klausuler och gemensamma riktlinjer, policys och 

dokument för ert företag. 

 

DISKRIMINERING Riskerar ni som arbetsgivare 

att diskriminera någon? Om en person upplever 

sig diskriminerad på arbetsplatsen och 

situationen sätts i samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna, kan det anses som 

diskriminering. am juristbyrå upprättar svaromål 

och agerar ombud för det fall ni hamnar i tvist. 

 

 

FAMILJERÄTT am juristbyrå upprättar sambo-

avtal, äktenskapsförord samt testamente. Är du 

gift är det extra viktigt att se över det juridiska 

skyddet som företagare, då din make/maka kan 

ha rätt till del av företaget vid eventuell 

skilsmässa eller bortgång. am juristbyrå reder ut 

begreppen och säkerställer ditt juridiska skydd.  

 

MIGRATIONSRÄTT am juristbyrå biträder i 

migrationsmål samt vid asylprövningar där 

Migrationsverket förordnat offentligt biträde. 

 

SOCIALRÄTT am juristbyrå upprättar de 

handlingsplaner och rutinbeskrivningar ni som 

assistansanordnare behöver samt säkerställer era 

klienters rättigheter.  am juristbyrå upprättar 

ansökningar om tillstånd för att få bedriva 

verksamhet enligt LSS 9.2 § samt ansökningar om 

insats enligt LSS 9.2 §. Byrån driver processen 

vidare om så krävs och om ni önskar.  

 

FÖRELÄSNING & SEMINARIUM am juristbyrå vill 

verka rådgivande och förebyggande. Det är era 

behov och önskemål som styr och tillsammans 

arbetar vi fram ett koncept som passar er 

verksamhet.  

 

 

Läs gärna mer på hemsidan eller kontakta oss för ytterligare information. 

www.amjuristbyra.se 

Jurist Alida Malm - am juristbyrå - Tel: 070 233 09 11 

http://www.amjuristbyra.se/

