
ANSTÄLLNINGSAVTAL
Personliga assistenter
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Överenskommelse har träffats om: ny anställning ändrade anställningsvillkor fr o m

A. Parter
Arbetsgivare (företag/förening) T fn (även riktnr)

Adress Postnr Ort Organisationsnummer

Den anställdes efternamn Förnamn T fn (även riktnr)

Adress Postnr Ort Personnummer

B. Arbetsuppgifter/arbetsplats
Personlig Assistent för brukaren där brukaren befinner s ig

C. Anställningsform, uppsägningstider och kollektivavtal

Tidsbegränsad anställning

Uppsägningtid:

s.k. Timanställning (se bilaga)

Endast i samband med Tillsvidareanställning

För viss tid så länge
assistent-uppdraget
varar

fr o m
eventuellt
längst t o m

Vikarie för:

under dennes frånvarofr o m längst t o m

För särskilt avtalade tillfällen,

Provanställning fr o m t o m

Tillsvidareanställning Tillträdesdag

enligt vid var tid gällande kollektivavtal

Vid var tid gällande kollektivavtal mellan KFO - Kommunal (personliga assistenter)

D. Arbetstid, lön (se gällande kollektivavtal)

Heltid 40 tim i genomsnitt per vecka Deltid tim och min i genomsnitt per vecka

Lön vid anställningstillfället kronor per månad kronor per timme inkl. sem.lön exkl. sem.lön

Lönen utbetalas månadsvis Lönen inkluderar års lönerevision

E. Semesterrätt
Semester utges enligt lag och kollektivavtal med semesterdagar per år vid fullt intjänande

Semesterlön ingår i överenskommen timlön

Semesterlön ingår ej i överenskommen timlön Tidsbegränsad anställning om högst 3 månader ger ej rätt till semesterledighet

F. Övertid, restid, ob, jour, beredskap

I lönen ingår Kompensation för: övertid restid beredskap ob jour

G. Särskilda villkor, noteringar

H. Särskilda villkor/noteringar I. Tvist
Jag lämnar mitt samtycke till att mina personuppgif ter och mitt
personnummer behandlas när det är nödvändigt för fullgörande av
skyldighet/utövande av rättighet inom arbetsrätten, för att utföra en
arbetsuppgif t av allmännt intresse eller i samband med
myndighetsutövning. Personuppgif ter och personnummer kan
behöva behandlas t ex i samband med sjukfrånvaro, arbetsskada,
rehabilitering, lönehantering eller löneavdrag för fackföreningsavgif t,
för f ramställning av statistik samt vid utlämnande till 
skattemyndighet eller försäkringskassa.

Mot bakgrund av de särskilda förhållanden som råder inom
avtalsområdet för personliga assistenter, avtalar parterna om, att
tvist mellan arbetsgivaren och arbetstagaren om lag, enskilt avtal,
kollektivavtal eller gällande rätt (rättstvist), slutligen lösas av det
skiljemannaförfarande som framgår av 3 och 4 §§ i
förhandlingsordningen mellan KFO-Kommunal (se bif . blankett)

Härmed bekräftas ovanstående anställningsavtal och att
jag som anställd särskilt informerats om tillämpliga
sekretessbestämmelser och tystnadspliktens innebörd.

Ort Datum

Arbetsgivarens underskrif t

Ort Datum

Den anställdes underskrif t

Original arbetsgivaren / Kopia arbetstagaren

Lek och  Lär AB

Lilla Torget 3 441 24 ALINGSÅS 566000-0000

Ljunggren Siv 0322-21298

Föreningsgatan 33 447 34 VÅRGÅRDA 630806-9944

ALINGSÅS 2011-05-27 VÅRGÅRDA 2011-05-27


