
 

Ystad-Österlenregionens miljöförbund  
Gladanleden 2 
273 36 Tomelilla  
Tel: 0417-57 35 00   Mail: exp@ystadosterlenmiljo.se 

Besked om att anställning för begränsad tid, s k visstidsanställning 
kommer att upphöra. 
 

Arbetstagarens namn 

      
Personnummer 

      
Adress 

      
Postadress 

      
Telefonnummer 

      
 

Du kommer inte att erbjudas fortsatt anställning efter       
 
Företrädesrätt till återanställning 
Från det att du får detta besked, till dess nio månader har förflutit från det att anställningen 
upphörde, har du företrädesrätt till återanställning inom den verksamhet där du tidigare har 
varit sysselsatt. Företrädesrätten regleras i övrigt av 25-27 §§ Lagen om Anställningsskydd. 
Där framgår bl a att du inte har företrädesrätt till återanställning förrän du har anmält an-
språk på sådan företrädesrätt. Av gällande kollektivavtal framgår att en sådan anmälan skall 
vara skriftlig och göras senast en månad efter det att anställningen upphörde, annars har du 
förlorat din företrädesrätt. 
 
Förklaring om visstidsanställning 
Vill du göra gällande att avtalet om visstidsanställning strider mot 4 § lagen om anställnings-
skydd skall du underrätta arbetsgivarens representant (närmaste arbetsledare) senast en må-
nad efter anställningens utgång. Har inom denna tid förhandling om tvistefrågan påkallats 
skall talan väckas inom två veckor efter det att förhandlingarna avslutats och i annat fall 
inom två veckor efter det att anställningen upphörde. 
 
Om Du vill begära skadestånd 
Om du vill begära skadestånd med anledning av uppsägningen skall Du underrätta arbetsgi-
varens representant (närmaste arbetsledare) inom fyra månader från det handlande från ar-
betsgivarens sida som du anser har orsakat skadan. 
 
Din arbetstagarorganisation har rätt till förhandling med arbetsgivaren om skadan. Sådan 
förhandling skall begäras inom fyra månader efter det att skadan skedde. Efter förhand-
lingens slut skall talan hos domstol väckas inom fyra månader. Om förhandlingen inte äger 
rum, kan Du själv väcka talan hos domstol inom åtta månader efter det att skadan skedde. 
 
Om de angivna tiderna ovan inte hålles har du förlorat rätten att föra talan. 
 
Tomelilla den       
 
...................................................................................... 
Underskrift av arbetsledare 

Översändes till: 
Originalet till den anställde 
Kopia till fackliga org. 
Kopia behålls på arbetsstället 
Kopia till berörd personalsekreterare. 

 


