Besked om uppsägning på
grund av personliga skäl
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Arbetsgivare
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Ort

Lilla Torget 3

441 24

ALINGSÅS

0322-67 07 07

Den anställde
För- och efternamn

Personnummer
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Ort

Föreningsgatan 33

447 34

VÅRGÅRDA

Uppsägningsdatum

Sista anställningsdag

2014-02-27

2014-02-27

1

Om du önskar skriftlig motivering för avskedandet skall Du snarast meddela detta till arbetsgivaren.

Överklagande
Mot bakgrund av de särskilda förhållanden som råder inom avtalsområdet för personliga assistenter, skall tvist mellan
arbetsgivaren och arbetstagaren om lag, enskilt avtal, kollektivavtal eller gällande rätt (rättstvist), slutligen lösas genom det
skiljemannaförfarande som framgår av 3 och 4 §§ i förhandlingsordningen mellan KFO-Kommunal.
Vill du göra gällande att avskedandet är ogiltigt måste Du inom två veckor efter mottagandet av detta besked meddela
arbetsgivaren detta. Vill Du yrka skadestånd på grund av avskedandet skall Du meddela arbetsgivaren detta inom fyra
månader efter mottagandet av detta besked. Om besked översänts till Dig per rekommenderat brev anses mottagandet ha
skett tio dagar efter det att brevet lämnades till posten för befordran.
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Har inom nämnda tider även förhandling begärts skall tvisten hänskjutas till KFO-Kommunals avtalsnämnd (adress c/o KFO,
Box 16 355, 103 26 STOCKHOLM) inom två veckor respektive 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 senast inom två år efter det att denna omständighet inträffat.
Har ovanstående ej iakttagits är Din talan förlorad.
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ARBETSGIVARENS INTERNA NOTERINGAR

Anställningsnummer

1

(paragrafhänvisningar avser lagen om anställningsskydd)
Datum

Omplacering prövad (7 §)
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Organisation

Datum

Varsel till den anställdes arbetstagarorganisation (30 §)
Datum

Underrättelse till den anställde (30 §)
Begärd den

Överläggningsdatum

Överläggning med anledning av varsel/underrättelse (30 §)
Besked om avskedandet (20 §)
Datum

Datum

Mottagit personligt

Sänt som rek brev

Begäran om skriftlig motivering (19 §)
Begärd den

Begäran om skriftlig motivering (19 §)
Motiveringsdatum

Ogiltigförklaring (40§)
Datum

Krav på skadestånd pga uppsägning (41 §)
Datum

Förhandling med anledning av avskedandet (40,41 §)
Lokal förhandling
Datum

Begärd

Central förhandling
Datum

Avslutad

Datum

Begärd

Datum

Avslutad

Besked om uppsägning på
grund av personliga skäl
Personlig assistent

Anvisningar om uppsägning på grund av personliga skäl
1.
2.

Uppsägningstid, det vill säga tid mellan uppsägningsdatum och sista anställningsdag, skall minst omfatta vad som
framgår av LAS eller kollektivavtal.
Uppsägningstiden börjar löpa fr o m den dag den anställde får del av uppsägningen, i normalfallet när den anställde
mottar det skriftliga beskedet om uppsägning.
Om den anställde inte kan anträffas skall beskedet sändas per post i rekommenderat brev. I sådant fall anses
uppsägningen ha skett tio dagar efter det att brevet lämnades till posten för befordran. Sker uppsägningen i samband
med semestern, börjar uppsägningen att löpa fr o m första dagen efter semesterns slut.

3.

Ovanstående skall beaktas vid ifyllandet av ”uppsägningsdatum” och ”sista anställningsdag”.
Om beskedet överlämnas till den anställde personligen skall denne med sin namnunderskrift bekräfta mottagandet.
Namnunderskriften innebär inte att den anställde godkänt uppsägningen.
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Om den anställde vägrar bekräfta mottagandet skall beskedet ändå överlämnas. Det är då av vikt att överlämnandet
sker i vittnes närvaro.

