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Att skriva anställningsavtal 

Anställningsavtalet är ett kontrakt mellan arbetstagare och arbetsgivare. På an-

ställningsavtalet ska det som är av väsentlig betydelse för anställningen framgå.1 

Det är av största vikt att avtalet blir rätt eftersom det är där grunderna för anställ-

ningen kan utläsas. Det är rekryterande chef som är ansvarig för att avtalet blir 

korrekt. Uppgifterna i anställningsavtalet ska vara i tryckt skrift och får inte kor-

rigeras för hand. Kommande stycke ger viktig information för att kunna skriva 

ett korrekt anställningsavtal.  

 

Välj rätt anställningsavtal 

I Hultsfreds kommun finns flera olika typer av anställningsavtal. Det vanligaste 

avtalet är det enligt Allmänna Bestämmelser (AB), som både finns för månads-

anställningar (tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning) och för tim-

avlönade. Utgångspunkten för att upprätta ett månadsavtal är att anställningen 

ska fortgå i minst tre månader och uppnå en sysselsättningsgrad om minst 40%. 

I övrigt finns anställningsavtal för vissa specifika yrkeskategorier.  

 

Personuppgifter 

Under rubriken personuppgifter ska de vanligaste kontaktuppgifterna till medar-

betaren finnas. Uppgifterna ska vara desamma som medarbetaren har i folkbok-

föringen. Särskilt viktigt är att medarbetarens personnummer är korrekt. Person-

numret är kopplat till löneutbetalningen. Om medarbetarens identitet inte är känd 

sedan tidigare ska ID-handling uppvisas.  

 

Anställning och arbetsplats 

Yrkesbenämning/titel 

Medarbetarens titel ska anges. Titeln är sammankopplad med etikett och hur ar-

betsuppgifterna beskrivs.2 Vid oklarhet gällande vilken yrkesbenämning/titel 

som ska användas ska förvaltningens HR-konsult kontaktas.  

 

Har utbildning inom yrket 

Om medarbetaren har relevant utbildning för anställningen ska rutan ja kryssas 

i. Till avtalet ska utbildningsbevis bifogas. Detta ska anställande chef begära in 

vid anställningens ingående. Saknar medarbetaren relevant utbildning för yrket 

kryssas rutan med nej.  

 
1 LAS § 6 c (2020-01-14) 
2 Arbetsidentifikation (2020-01-14) 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-198280-om-anstallningsskydd_sfs-1982-80
https://skr.se/download/18.6e530316d4095fd436a8eb/1568978173642/Etikettlista%20AID%202018%20(version%202019-09-20).pdf
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Placering i Hultsfreds kommun, förnärvarande vid/inom 

Alla medarbetare anställs inom Hultsfreds kommun med en ”för närvarande pla-

cerad vid”, detta innebär att organisation är flexibel och ger möjlighet till intern 

rörlighet/förflyttning.  

 

Kort beskrivning av arbetsuppgifterna 

Beskrivningen av arbetsuppgifterna är sammankopplad med etikett och yrkes-

benämningen/titel. Beskrivning av arbetsuppgifterna finns standardiserade för 

varje yrkesgrupp och hittas i etikettlistan.3  

 

Etikett  

Etikett är en annan benämning för AID-kod, ett nationellt system för att katego-

risera olika yrkesgrupper. Vid oklarhet gällande vilken etikett som ska användas 

ska förvaltningens HR-konsult kontaktas.  

 

Belastningsregister 

Om medarbetaren omfattas av registerkontroll ska utdrag ur belastningsregist-

ret uppvisas inför anställning. En notering om vilket datum som utdraget har 

uppvisats görs.  

 

Förvaltning 

Den förvaltning som medarbetaren ska anställas inom ska anges. 

 

Kostnadsställe och fördelning 

Vilket ansvar som ska stå som kostnadsställe för anställningen behöver anges. 

Notera också om det är en särskild verksamhet och/eller aktivitet, objekt eller 

projekt. Om det ska vara en fördelning mellan olika konton ska detta uppges i 

%. Kontoplanen kan användas som stöd för rätt kontering. Vid osäkerhet ska 

förvaltningens controller kontaktas.  

 

Anställningsform 

Tillsvidareanställning 

Är anställningen en tillsvidareanställning ska rutan för tillsvidare kryssas i och 

ett datum ska noteras när anställningen börjar gälla.  

 

Tidsbegränsad anställning 

 
3 Arbetsidentifikation (2020-01-14) 

 

https://skr.se/download/18.6e530316d4095fd436a8eb/1568978173642/Etikettlista%20AID%202018%20(version%202019-09-20).pdf
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Det finns olika visstidsanställningar. I fältet under anställningsform ska datum 

noteras för vilken period en visstidsanställning gäller. Mer information om grund 

för tidsbegränsad anställning finns under rubriken ”grund för tidsbegränsning”.  
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Timavlönad anställning 

Är det en timavlönad anställning som medarbetaren erbjuds är det viktigt att rätt 

avtalsmall för anställningsavtalet används. Högst upp till höger på avtalet syns 

notering om att underlaget gäller för timavlönade. Under anställningsform ska 

datum noteras för under vilken period den timavlönade anställningen pågår.  

 

Övrigt 

Under rubriken anställningsform finns fältet för övrigt. Här kan exempelvis no-

teringar göras om villkor för anställningen, t.ex. om lönen avser årets löneläge. 

 

Grund för tidsbegränsning  

Om avtalet avser en tillsvidareanställning ska avsnittet om grund för tidsbegräns-

ning lämnas blankt. Avser avtalet en visstidsanställning ska grund för tidsbe-

gränsning anges genom att någon av rutorna kryssas i.  

 

Provanställning  

Provanställning är endast något som ska tillämpas i undantagsfall. En medarbe-

tare kan provanställas under högst 6 månader om prövobehov föreligger.4 När 

en provanställning löper ut övergår den per automatik till en tillsvidareanställ-

ning om arbetsgivaren inte meddelat arbetstagaren om att provanställningen 

kommer avslutas/avbrytas. Från och med 2020-05-01 upphör möjligheten till 1 

års provanställning för lärare enligt bilaga M, särskilda bestämmelser om arbets-

tider med mera för lärare. Vid en eventuell provanställning ska kontakt tas med 

förvaltningens HR-konsult.  

 
Tidsbegränsad enligt skollagen 

I skollagen anges vilka yrkeskategorier som omfattas av legitimationskrav.5 Vid 

anställning av medarbetare som saknar kvalifikationerna för en tjänst med legi-

timationskrav görs anställningen med tidsbegränsning enligt skollagen. Notera 

att grunden för tidsbegränsningen enligt skollagen inte ska kombineras med nå-

gon annan grund, t.ex. allmän visstidsanställning eller vikariat.  

 

Att vara anställd med tidsbegränsning enligt skollagen innebär att medarbetarens 

LAS-dagar registreras hos arbetsgivaren men inte görs gällande för tjänsten och 

medarbetaren har inte heller möjlighet till konvertering.6 

 
  

 
4 LAS § 6. Behovet av provanställning kan vara relaterat till såväl arbetstagarens yrkesskicklig-

het som till arbetstagarens person samt för att pröva hur arbetstagaren fungerar i arbetsgemen-

skapen (ur Kommentarer till Allmänna bestämmelser, 2020-01-14) 
5 Skollagen (2010:800) 2 kap § 21 (2020-01-14) 
6 Läs mer om regler för konvertering i LAS § 5a (2020-01-14) 

https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/kollektivavtal/allmannabestammelserab.145.html
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/kollektivavtal/allmannabestammelserab.145.html
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/kollektivavtal/allmannabestammelserab.145.html
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-198280-om-anstallningsskydd_sfs-1982-80
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Allmän visstidsanställning 

Den här anställningsformen används vid en tillfällig utökning i verksamheten 

som t.ex. avser ett projekt eller en arbetstopp. Notera att en medarbetare bara kan 

ha en allmän visstidsanställning under en begränsad period, därefter övergår an-

ställningen automatisk till en tillsvidaretjänst.7 

 

Vikariat 

Ett vikariat som anställningsform ska vara en anställning för en namngiven per-

son. På avtalet ska även orsaken till vikariatet anges, t.ex. semester, sjukskriv-

ning, tjänstledighet eller liknande. Notera att en medarbetare bara kan ha ett vi-

kariat under en begränsad period, därefter övergår anställningen automatisk till 

en tillsvidaretjänst.8 

 

Säsongsarbete 

Vid en eventuell säsongsanställning ska kontakt tas med förvaltningens HR-kon-

sult.  

 

Anställningsvillkor 

Sysselsättningsgrad 

Det ska framgå om medarbetaren ska arbeta heltid eller deltid. Sysselsättnings-

graden ska uppges i %. Ska medarbetaren arbeta som timavlönad används an-

ställningsavtalet som avser timavlönade.  

 

Arbetsvillkor 

Antal timmar i veckan som medarbetaren ska arbeta i genomsnitt ska anges. Ef-

ter / skrivs vilket heltidsmått medarbetaren har, vanligast är 40 timmar.  

 

Omfattas av tystnadsplikt 

Om medarbetaren omfattas av tystnadsplikt ska detta markeras i rutan. Är rutan 

ikryssad ska medarbetaren ta del av Hultsfreds kommuns sekretesshandling.9 

Blanketten ska signeras av medarbetaren och bifogas till anställningsavtalet.  

 

Månadslön heltid 

Medarbetarens månadslön för heltidsarbete ska uppges. Om medarbetaren ska 

arbeta deltid differentieras lönen utifrån sysselsättningsgrad. Ska medarbetaren 

arbeta som timavlönad används anställningsavtalet som avser timavlönade.  

 

 
7 LAS § 5a (2020-01-14) 
8 LAS § 5a (2020-01-14) 
9 Sekretess (2020-01-14) 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-198280-om-anstallningsskydd_sfs-1982-80
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-198280-om-anstallningsskydd_sfs-1982-80
http://www.hultsfred.se/artikel/introduktion-av-nyanstallda/


 

 Rutiner för anställningsavtal 

Personalkontoret 
 

2020-02-07 

 

8 (11) 

Ev. tillägg 

Om medarbetaren ska ha något tillägg till lönen ska denna summa noteras och 

en kommentar till tillägget i fältet övrigt ska skrivas, annars lämnas rutan tom. 

Notera att det eventuella tillägget ska anges för heltidsarbete.  

 

Timlön 

Om medarbetaren ska vara anställd som timavlönad används mallen för anställ-

ning som timavlönad där timlönen noteras. För att få ut en timlön divideras hel-

tidslönen med 165.   

 

Körkort erfordras 

Om medarbetaren behöver ha körkort för att kunna utföra sitt uppdrag ska rutan 

kryssas i. Säkerställ att medarbetaren har körkort.  

 

Bil erfordras 

Om medarbetaren behöver ha tillgång till bil under sin anställningstid för att 

kunna utföra sitt uppdrag ska rutan kryssas i.  

 
Semesteranställning, ferieanställning eller uppehållsanställning 

Den vanligaste anställningsformen i Hultsfreds kommun är semesteranaställ-

ning. I barn- och utbildningsförvaltningen förekommer dock olika anställnings-

former.  

 

Semesteranställning är den vanligaste anställningsformen i Hultsfreds kommun. 

Medarbetare som har semesteranställning tjänar in sin semester under kalender-

året och får vid full intjänad semester 25, 31 eller 32 semesterdagar beroende på 

medarbetarens ålder. En medarbetare som har en semesteranställning och arbetar 

i förskola, fritidshem och skola som vill vara ledig på loven måste ansöka om 

semester.  

 

Ferieanställning ska endast gälla de medarbetare som arbetar som lärare vars hu-

vuduppgift är undervisning, förlagd till läsår inom det offentliga skolväsendet 

eller inom den kommunala musikskolan.10 En ferieanställd medarbetare tjänar 

in sin ferie under läsåret, HT/VT. En ferieanställd har enligt avtal höstlov, jullov, 

sportlov, påsklov och ferie (sommarlov).  

 

Uppehållsanställning Vid en eventuell uppehållsanställning ska kontakt tas med 

förvaltningens HR-konsult.  

 

 
10 Bilaga M till AB mom. 1 

https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/kollektivavtal/allmannabestammelserab.145.html
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Underskrift 

Det är underskriften som bekräftar att medarbetare och arbetsgivare bekräftar 

avtalet och dess innehåll. Notera att det finns en bilaga till avtalet och att även 

den ska signeras, dock bara av medarbetaren.  

 

Underlag vid anställning 

Belastningsregister 

I flertalet av våra verksamheter föreligger kontroll av utdrag från belastningsre-

gistret. Utdraget ska avse den verksamhet medarbetaren ska anställas i. På utdra-

get står det angivet för vilken verksamhet registerutdraget gäller. Utdraget är 

giltigt i 6-12 månader beroende på vilken verksamhet som utdraget gäller för. 

Exempelvis så är utdrag för arbete inom skola eller förskola giltigt i ett år och 

utdrag för arbete på HVB-hem 6 månader. Utdraget gäller från det datum som 

är noterat uppe till höger på registerutdraget. De som omfattas av registerkontroll 

får inte anställas om inte registerutdrag har uppvisats inför anställningen. Det är 

anställande chef som kontrollerar uppvisat eller inskickat utdrag inför anställ-

ning. Anställande chef noterar datumet på utdraget i en särskild ruta på anställ-

ningsavtalet. Registerutdraget återlämnas i original till medarbetaren eller förva-

ras i personalakt. Se Rutin gällande kontroll och hantering av utdrag ur belast-

ningsregister för aktuella rutiner inom respektive verksamhet.  

 

Sekretess 

Om medarbetaren omfattas av tystnadsplikt enligt anställningsavtalet ska med-

arbetaren ta del av Hultsfreds kommuns sekretesshandling.11 Blanketten ska sig-

neras av medarbetaren och bifogas till anställningsavtalet.  

 

Hälsodeklaration 

De som erhåller en anställning i Hultsfreds kommun ska fylla i blanketten Hälso-

deklaration.12 Blanketten har som syfte att klargöra medarbetarens hälsostatus så 

att arbetsgivaren ska veta om det är något särskilt som bör beaktas eller behöver 

tas hänsyn till under anställningen.  

 

  

 
11 Sekretesshandling (2020-01-14) 
12 Hälsodeklaration (2020-01-14) 

http://www.hultsfred.se/artikel/introduktion-av-nyanstallda/
http://www.hultsfred.se/artikel/rekrytering/
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Ansökningshandlingar 

Ansökningshandlingarna i form av personligt brev, CV och eventuella bilagor 

för den person som anställs skrivs ut och bevaras i personakten. Anställande chef 

skriver ut ansökningshandlingarna från rekryteringssystemet och bifogar hand-

lingarna till anställningsavtalet när de skickas till personalkontoret. Vidare ruti-

ner gällande hantering av ansökningshandlingar finns i respektive förvaltnings 

dokumenthanteringsplan.  

 

Övriga blanketter 

 

Bisyssla 

Medarbetare i Hultsfreds kommun är skyldiga att meddela om de har en bisyssla. 

Om medarbetaren har en bisyssla ska blanketten Anmälan av bisyssla fyllas i 

och lämnas till närmaste chef.13 Medarbetare i Hultsfreds kommun får inte ha 

några bisysslor som kan vara förtroendeskadliga. En bisyssla är att anse som 

förtroendeskadlig om den rubbar förtroendet för medarbetarens opartiskhet i sitt 

arbete, samt om bisysslan skadar myndighetens anseende. Arbetsgivaren kan 

förbjuda bisysslan om arbetsgivaren finner att den kan inverka hindrande för ar-

betsuppgifterna och/eller innebära verksamhet som konkurrerar med arbetsgiva-

rens. 

 

Anhörigblankett 

Skulle något oförutsett hända medarbetaren i sitt arbete är det viktigt att ansvarig 

chef/arbetsstället har kontaktuppgifter till medarbetarens anhöriga. Därför ska 

blanketten Anhöriglista fyllas i vid anställningens ingående.14  

 

  

 
13 Information om bisysslor och anmälan av bisyssla  (2020-01-14) 
14 Anhöriglista (2020-01-14) 

http://www.hultsfred.se/artikel/bisysslor/
http://www.hultsfred.se/artikel/viktigt-att-fixa-och-veta-som-ny/
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Pedagogisk måltid 

I vissa verksamheter förekommer pedagogisk måltid. Rutinerna för detta skiljer 

sig utifrån förvaltning och verksamhet. Genom att fylla i en blankett som lämnas 

in till lönehandläggare sker ett fast avdrag på månadslönen.15 Ett avdrag för pe-

dagogisk måltid görs på månadslönen till dess en skriftlig uppsägning inkommer 

till lönehandläggare. Avdrag görs med 11 månader per år för de med semester-

anställning. Avdrag görs med 9 månader per år för de med ferie- och uppehålls-

anställning. Vid ändring av antal måltider per vecka ska medarbetaren skicka in 

en ny blankett. Registrering av enstaka måltider via självservice är också möjligt.  

 

Schema  

Det är viktigt att medarbetaren har ett schema registrerat i Självservice. Det är 

schemat som styr vilka tillägg eller avdrag medarbetaren ska få vid exempelvis 

övertidsarbete, sjukfrånvaro och semester. Den som registrerar schemat kan 

vara anställande chef, administratör eller personalredogörare. 

 
15 Pedagogiska måltider (2020-01-14) 

http://www.hultsfred.se/artikel/pedagogiska-maltider/

