ANSTÄLLNINGSINFORMATION/AVTAL
Enligt LAS , lage n om a ns tä llnings s kydd

Da tum

Ansva rig che f

Ers ätte r tidiga re a ns tällningsinfo/avtal

ARBETSTAGARE
Efte rnamn och förnamn

Telefonnumm e r

P e rs onnumm e r

Adre s s
P os tnumm e r och pos ta dre s s

Tidigare anställd i kommunen

ja

YRKESBENÄMNING OCH ARBETSPLATS

nej

Förvaltning/verksamhet

För nä rva ra nde plac e ra d vid/inom

Yrkes be nämning/Titel

AID kod

/Res/ResVe rks amhe t
Ansv/Res

Prod

P rojekt

Ob jekt

Ansv/Res

Ledningsansvar
Ve rks amhe t

P rojekt

Prod

Ob jekt

%

%

KORT BESKRIVNING AV ARBETSUPPGIFTERNA

ANSTÄLLNINGSFORM OCH LÖN
Fr o m

Gällande uppsä gnings tid

Tillsvidare

Se kollektivavtal eller lagen om anställningsskydd.
t oo m
m

Fr om
Tidsbegränsad anställning
Uppe hå llsanställning , ange daga r
dagar

Uppehållsfaktor
Semesteranställning

Lärare med ferie

GRUND FÖR TIDSBEGRÄNSNING
Intermitent

Allmän visstidsanställning

Säsongsarbete

Arbetstagare som fyll 67

Vikariat **, vika riat för:
Tidsbegränsad anställning enligt skollagen

** Anställningen avser vikariat för ordinarie arbetstagare (namngiven person) och avser tiden intill dess att ordinarie arbetstagare är åter i
tjänst, dock längst till och med vad denna anställningsinformation/avtal säger.

ANSTÄLLNINGSVILLKOR OCH LÖN
Tillämpligt kollektivavta l:

Annat

AB (allmänna bestämmelser)

Veckoarbetstid/Heltidsmått
Heltid

Lön pe r månad (heltidslön) kronor

Timavlönad

Andra avlöningsförmåner

Utbetalningsfrekvens

TC Pool

Lön pe r timme
Semesterrätt

En gång per månad

Time Care

Bilaga J

Kompensation för övertid enl AB § 20 utgår ej.
Rekryteringsväg

Sysselsättningsgrad %

Deltid

Bilaga D

Se kollektivavtal eller
semesterlagen.
Flex

Beredskap

Styrkt godkänd utbildning i yrket/Leg

Dag/Natt

Rekryteringssätt

Extern
Internt
Externt
Från annan förvaltning
Från samma förvaltning
Ans tä llningsvillkor av väsentlig betydelse för anställningsavtalet än vad som ovan angivits - Anteckningar

Konverterad enligt LAS

För anställningen tillämpas bestämmelser i gällande kollektivavtal m m jämte, om avtal inte anger detta, vad kommunstyrelsen beslutar i fråga
om anställningsvilkoren .
Avtalet är upprättat i två likatydande exemplar. Ett delges arbetstagaren. Det andra ska scannas till Lönecentrum för registrering
och skickas till HR funktionen för arkivering.

Datum

Arbetsgivarens underskrift

Datum

Arbetstagarens underskrift

