
Att tänka på när du får anställning på 
en arbetsplats som har kollektivavtal!

Löneanspråk

Tänk på att man har störst möjlighet att påverka sin lön vid nyanställning. Det är i regel 
svårare vid lönerevisioner. 

Om anställningsavtal

Anställningsavtalet är en personlig överenskommelse mellan arbetssäljare och arbetsköpare. 
Avtalet reglerar lön och anställningsförhållanden. Det skriftliga avtalet kommer vanligtvis 
arbetssäljaren tillhanda när överenskommelse om anställning träffats, enligt lag dock senast 
en månad efter att arbetssäljaren börjat arbeta. Under denna månad gäller det muntliga 
avtalet. Förutom det som regleras i själva avtalet hänvisas oftast till gällande kollektivavtal. 

Anställningsavtal ska innehålla:

• Vem som är arbetsköpare

• Arbetsplats 

• Anställningens startdatum 

• Omfattning (hel/deltid, antal timmar i veckan) 

• Arbetsuppgifter/arbetsbeskrivning 

• Anställningsform (tillsvidare, visstid etc) 

• Uppsägningstid 

• Lön 

• Hur ofta lönen betalas ut 

• Löneförmåner 

• Längd på semester 

• Ev. Sekretessavtal

Vid anställningens början

Se till så att det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen, detta är arbetsköparen skyldig att 
tillhandahålla. Läs gärna igenom kollektivavtalet så att du har koll på vad som gäller. 



Skyddsombud och arbetsmiljö

Arbetsköpare ansvarar för den fysiska- och psykiska arbetsmiljön på arbetsplatsen och är 
skyldiga att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Arbetssäljare är delaktiga genom att upplysa om risker, föreslå åtgärder och lämna 
synpunkter på det arbetsmiljöarbete som ledningen utför.  

Facklig organisation

Vid eventuella frågor eller konflikter på arbetsplatsen; kontakta facket så fort som möjligt. Ju 
tidigare facket får kännedom om en situation desto bättre förhandlingsläge har man. Ibland 
kan man också lösa konflikter utanför förhandlingsbordet. 

Lojalitetsplikten

Detta ingår automatiskt i anställningsavtalet (enl. AD rättspraxis) oavsett om det 
uttryckligen står med eller inte. Detta innebär att man som arbetssäljare inte får kritisera 
arbetsköparen på exempelvis sociala medier. Man är också skyldig att följa 
ordningsföreskrifter, avstå från att bedriva konkurrerande verksamhet samt svara för en 
fullgod arbetsprestation. Om man inte följer lojalitetsplikten kan det utgöra grund för 
uppsägning. 

Relevanta lagar

• LAS – Lagen om Anställningsskydd 

• Föräldraledighet 

• Semesterlagen

Örestad LS är en fackförening som arbetar för en antihierarkisk och antiauktoritär samhällsorganisation. Du 
når oss på mejl: orestadls@orestadls.se


