Besked om uppsägning
Personlig assistent
Arbetsgivare

Arbetstagare

Lek och Lär AB

Siv Ljunggren

Adress

Adress

Lilla Torget 3

Föreningsgatan 33

Postdress

Postdress

441 24 ALINGSÅS

447 34 VÅRGÅRDA

Organisationsnummer

Personnummer

566000-0000

630806-9944

Handläggare

Anställningsnummer

Anne-Marie Wallström

1

T elefon

T elefon

0322-67 07 07

0322-21298

Besked om upphörande av anställnig för viss tid så länge uppdraget varar
Härmed vill vi ge Dig besked om att Din tidsbegränsade anställning upphör enligt
2§ mom 5:2 stycke 1, i kollektivavtalet om allmänna anställningsvillkor för anställning som personlig assistent
2§ mom 5:2 stycke 2, i kollektivavtalet om allmänna anställningsvillkor för anställning som personlig assistent
Din anställning upphör den

2014-02-02

Du har ej företrädesrätt till ny anställning
Du har företrädesrätt till ny anställning enligt 2§ mom 10 i kollektivavtalet ovan

Överklagande

KFO.0781 (PN32), 2014.02, Crona Dokument, Copyright © DataVara AB

Mot bakgrund av de särskild förhållanden som råder inom avtalsområdet för personliga assistenter, skall tvist
mellan arbetsgivaren och arbetstagaren om lag, enskilt avtal, kollektivavatal eller gällande rätt (rättstvist),
slutligen lösas genom det skiljemannaförfarande som framgår av 3 och 4§§ i förhandligsordningen mellan
KFO-Kommunal.
Vill Du göra gällande att Din anställning tidsbegränsats felaktigt måste Du underrätta arbetsgivaren om detta
senast en månad efter anställningstidens utgång. Vill Du yrka skadestånd på grund av att Du anser Din anställning
tidsbegränsats felaktigt skall Du underrätta arbetsgivaren om detta senaste fyra månader efter anställningstidens
utgång.
Har inom nämnda tider även förhandlings begärts skall tvisten hänskjutas till KFO-Kommunals avtalsnämnd
(adress c/o KFO, Box 16 355, 103 26 STOCKHOLM) inom två månader efter det att förhandlingar avslutats.
I tvist som inte varit föremål för central förhandling skall sådant hänskjutande ske inom fyra månader från
tvistefrågans uppkomst, dock senaste inom två år efter det att denna omständighet inträffat.

Har ovanstående ej iakttagits är Din talan förlorad.

Ort och datum

ALINGSÅS
Lek och Lär AB

Anne-Marie W allström

2014-02-14

