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Besked om att anställning för begränsad tid kommer att upphöra 
 
Du kommer inte att kunna erbjudas fortsatt anställning som                                      vid                                       
 
efter                        .  
 
Under tiden från det att Du fått detta besked och till dess att nio månader förflutit från det 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, LAS. Där framgår bl.a. att Du inte har 
företrädesrätt till nyanställning förrän Du anmält anspråk på sådan företrädesrätt. Av för Dig gällande 
kollektivavtal (AB) framgår att sådan anmälan skall vara skriftlig och lämnas senast en månad efter 
anställningens upphörande, annars har Du förlorat Din företrädesrätt. 
 
Regler som skall iakttas om Du vill göra gällande att Din anställning rätteligen skall gälla tillsvidare eller 
yrka på skadestånd: 
 
Vill Du göra gällande att anställningen skall vara en tillsvidare anställning, skall Du underrätta din chef inom en 
månad från det att anställningen upphörde. Din arbetstagarorganisation har rätt till förhandling med 
arbetsgivaren om vilken anställningsform som ska gälla. Tvisteförhandling skall begäras inom en månad från 
anställningens upphörande. 
 
Efter förhandlingens slut skall talan väckas hos domstol inom två veckor. Om förhandling inte äger rum, kan Du 
själv väcka talan hos domstol inom två veckor från det att Din tid för underrättelse ovan gick ut. 
 
Om de angivna tidsfristerna inte iakttas har Du förlorat möjligheterna att föra talan om att anställningen skall 
gälla tills vidare. 
 
Om Du vill yrka skadestånd med anledning av att enligt Din uppfattning felaktig anställning ingåtts, gäller att 
Du skall underrätta din chef, inom fyra månader från anställningens upphörande. Vad ovan sagts om 
förhandlingar och möjligheter att föra talan om att anställningen skall gälla tills vidare gäller även om Du vill 
föra talan om skadestånd. Fristen att föra sådan talan vid domstol är dock inte två veckor utan fyra månader. 
 
Iakttas inte ovan angivna frister angående skadestånd har Du förlorat möjligheterna att föra talan om skadestånd. 
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