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 2019-11-25 

Kap. 7   Avslut av anställningen 

§ 33   Uppsägningstid m.m. 

Tillsvidareanställning 

Mom. 1 

För kommun, region och 

kommunalförbund gäller 

För övriga arbetsgivare gäller 

a)   För en arbetstagare som är 

anställd tills vidare vid uppsägnings-

tidpunkten och som har en samman-

hängande anställning sedan minst  

12 månader enligt detta avtal är upp-

sägningstiden oavsett vad 11 § lagen 

om anställningsskydd (LAS) 

föreskriver 

– vid uppsägning från arbetsgivarens 

sida 6 månader, 

– vid uppsägning från arbetstagarens 

sida 3 månader. 

Arbetsgivaren kan i samband med att 

anställningen ingås besluta att 

nämnda uppsägningstider ska gälla 

för en arbetstagare med kortare 

anställningstid. 

b)   För en arbetstagare som är 

anställd tills vidare vid uppsägnings-

tidpunkten gäller uppsägningstider 

enligt 11 § LAS. 

Arbetsgivare och arbetstagare kan 

träffa överenskommelse om andra 

uppsägningstider. Sådan överenskom-

melse får inte innebära att arbetstaga-

rens rättigheter enligt LAS inskränks. 

Mom. 2   För en arbetstagare som fyllt 61 år och som varit anställd hos arbets-

givaren under minst 10 år vid uppsägningstidpunkten är uppsägningstiden ett år. 

En förutsättning är att arbetstagaren sägs upp på grund av arbetsbrist och har en 

sammanhängande anställning sedan minst 12 månader enligt detta avtal. 

Mom. 3   För en arbetstagare som på grund av ålder inte längre har rätt att 

kvarstå i anställning enligt lagen om anställningsskydd (LAS) gäller en 

ömsesidig uppsägningstid om en månad. 
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Tidsbegränsad anställning 

Mom. 4   För en tidsbegränsad anställning som är avsedd att pågå längre tid än  

3 månader är uppsägningstiden för såväl arbetstagaren som arbetsgivaren en 

månad, om inte arbetsgivaren och arbetstagaren har kommit överens om annat. 

Anmärkning 

Momentet gäller inte tidsbegränsad anställning som ingåtts med stöd av § 4 mom. 3 c) 

första stycket. 

Mom. 5   Uppsägning ska vara skriftlig. 

Mom. 6   Efter framställning från arbetstagaren kan arbetsgivaren medge 

förkortning av uppsägningstiden. 

Mom. 7   En arbetstagare, som lämnar sin anställning utan att följa gällande 

uppsägningstid, mister innestående avlöningsförmåner, dock högst med ett 

belopp som motsvarar lönen för 14 kalenderdagar. 

Mom. 8   Oavsett vad som föreskrivs i 15, 30, 30 a och 31 §§ LAS om anställ-

ningens upphörande gäller inte någon skyldighet att ge besked, underrättelse och 

varsel för anställning enligt § 4 mom. 2 provanställning, mom. 3 b) tidsbegrän-

sad anställning på grund av hel ålderspension och c) som förvaltningschef eller 

motsvarande funktion och inte heller för vikariat som vid vikariatets början 

bedöms vara högst 14 kalenderdagar. 
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