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Anställningsavtal - privat sektor 

- för dig som omfattas av lagen om anställningsskydd, LAS

Vad ska du tänka på innan du förhandlar och skriver på ett avtal? 

Även om du har ett visst anställningsskydd i lagen om anställningsskydd, LAS, bör du ta reda på 
om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal. Kollektivavtalen innehåller nämligen åtskilliga 
anställningsvillkor, som inte regleras i de arbetsrättsliga lagarna. Som exempel kan nämnas 
regler om arbetstid, övertidsersättning, semester, föräldralön, sjuklön och tjänstepension. 
Det är av största vikt att förhandla fram och reglera samtliga anställningsvillkor som ska gälla 
i anställningen. Finns eller tillämpas kollektivavtal ska anställningsavtalet för ordningens skull 
hänvisa till att detta gäller alternativt tillämpas. Om det varken finns eller tillämpas något 
kollektivavtal är det viktigt att försöka förhandla fram och reglera sådana villkor i ett skriftligt 
anställningsavtal. Muntliga avtal gäller visserligen, men det är den som påstår att parterna har 
kommit överens om ett visst villkor som måste bevisa det. 

Om du kommer att arbeta i en högre chefsposition eller som specialist på högre nivå 
- exempelvis i koncernledningen - på den privata arbetsmarknaden, och det är oklart om du 
omfattas av LAS eller inte, rekommenderar Akavia dig att titta på exemplet och kommentarerna 
till det exempel på VD-avtal, som Akavia tagit fram. Detta hittar du som medlem på akavia.se.

Nedan följer ett exempel på anställningsavtal jämte kommentarer för dig som inte är i 
företagsledande ställning och därför omfattas av LAS. Du får vissa råd om hur du kan konstruera 
ditt avtal och vilka fallgropar du bör undvika. Exemplet är inte heltäckande. Meningen är att du 
ska kunna lägga till och ta bort anställningsvillkor utifrån dina personliga behov och utifrån vad 
som är förhandlingsbart. Du bör inte tillträda anställningen innan ni är överens om 
anställningsvillkoren och det skriftliga anställningsavtalet är undertecknat. Gör du det får du ett 
betydligt sämre förhandlingsläge. Akavia vill varna för detta eftersom vi regelbundet stöter på 
denna situation. Även förändringar i anställningsvillkoren under anställningens gång bör av 
samma skäl skrivas in i anställningsavtalet. 

Detta exempel på anställningsavtal är utformat för att användas vid anställningar på privat sektor 
i Sverige, hos svenska rättssubjekt, det vill säga svenska bolag, ekonomiska föreningar och 
ideella organisationer. Skulle en utlandstjänstgöring eller anställning hos en utländsk 
arbetsgivare vara aktuell gäller andra regler. Så kan vara fallet även när det är fråga om ett 
utländskt bolag, som bedriver verksamhet i Sverige. 

Detta anställningsavtal riktar sig inte till dig som tänker ta anställning som VD eller annan 
anställning där du kommer att vara i företagsledande ställning. För dig finns ett annat 
exempelavtal jämte kommentarer med rubriken "Hur bör ett VD-avtal se ut? Du hittar det på 
akavia.se. 

Kontakta Akavias medlemsrådgivning för ytterligare råd och hjälp. 
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