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Komplettering av den skriftliga informationen om anställningsvillkor enligt 6 a § LAS
Av arbetsdomstolens (AD) dom 2002 nr 92, kommenterat i cirkulär 2002:85,
framgår att en lärare utan i skollagen föreskriven utbildning (obehörig lärare)
som är tidsbegränsat anställd som vikarie enligt anställningsskyddslagen
(LAS) inte omfattas av 5 § andra stycket LAS, den s.k. vikariatskonverteringen. Enligt AD har skollagens behörighetskrav i 2 kap. 4 § företräde framför
5 § andra stycket LAS.
Med anledning härav är det lämpligt att komplettera blanketten för skriftlig
anställningsinformation med anställningsvillkoret ”tidsbegränsad anställning
enligt skollagen” vilket framgår av bifogade blankett under rubriken ”Grund
för tidsbegränsning”.
Om en obehörig lärare istället blir tidsbegränsat anställd som vikarie enligt
LAS har, som ovan framgår, skollagens behörighetskrav i 2 kap. 4 § företräde
framför 5 § andra stycket LAS. Dock får den obehöriga läraren tillgodoräkna
sig vikariatstiden i en senare vikariatsanställning som inte är förenad med
samma krav på behörighet för att uppnå kvalifikationstiden i 5 § andra stycket LAS. Detta gäller dock inte för tidsbegränsad anställning enligt skollagen
då grunden för anställningen inte är ett s.k. egentligt vikariat utan en tidsbegränsad anställning enligt skollagen. Oavsett grunden för den tidsbegränsade
anställningen får arbetstagaren givetvis tillgodoräkna sig anställningstiden
hos arbetsgivaren vid exempelvis uppsägning på grund av arbetsbrist.
I samband med att 6 a § anställningsskyddslagen (LAS) trädde i kraft den 1
januari 1994 lämnades en redogörelse i cirkulär 1994:3 och 1994:40.
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Frågor med anledning av innehållet i detta cirkulär besvaras av Christina
Madfors.
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