Uppsagd på grund
av arbetsbrist

Uppsagd? Arbetsbrist? Tänk på detta
Under din uppsägningstid
gäller det här alla:
Du har rätt att behålla din lön och andra
anställningsförmåner.
Du har rätt till skälig ledighet för att söka
arbete, t ex gå på anställningsintervju.
Du är fortfarande anställd i arbetsrättslig
mening och har lojalitetsplikt mot arbetsgivaren. Kontakta Unionen om du omfattas av en
konkurrensklausul i ditt anställningsavtal.
Du kan ha företrädesrätt till återanställning. Anmäl anspråk till arbetsgivaren!
Arbetsgivaren ska ge dig ett arbetsgivarintyg som du använder när du söker
ersättning hos din a-kassa. Be att få ett
arbetsbetyg/tjänstgöringsintyg.
Eventuell innestående semesterersättning ska betalas ut senast en månad efter
att anställningen upphört.
När anställningen upphör – registrera
dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen redan din första dag som arbetslös
och skicka in nödvändiga underlag till din
a-kassa.
Som medlem i Unionen och i en a-kassa
kan du ha rätt till ersättning från Unionens
inkomstförsäkring, läs mer på unionen.se.

I medlemskapet ingår en livförsäkring
vid arbetslöshet som kompletterar den
lagstadgade omställningspensionen
Har du gruppförsäkring via Unionen
hos Bliwa eller If behöver du i vissa fall inte
betala premien vid längre arbetslöshet. Mer
info på if.se/unionen och bliwa.se/unionen
Kontrollera medlemsavgiften till
Unionen. Lägre inkomst kan ge lägre avgift.
På unionen.se finns verktyg och stödmaterial om du söker nytt jobb.

Om det finns kollektivavtal
Då är din arbetsgivare ansluten till
ett trygghetsråd. Där kan du få hjälp
att söka jobb och i vissa fall ha rätt till
avgångsersättning (AGE). Anmäl dig så
snart som möjligt.
Då har du rätt till arbetsbetyg/
tjänstgöringsintyg.
Då upphör inbetalningar av tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring.
Men tack vare ett efterskydd i försäkringen kan du ändå omfattas av den om
du skulle bli sjuk i nära anslutning till din
uppsägning verkställts.
Läs mer på
unionen.se/rad-och-stod/om-uppsagning
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Arbetsbrist är det vanligaste skälet till uppsägningar och ett samlingsnamn för olika situationer där personliga omständigheter inte
ligger till grund för uppsägningen. Det behöver inte handla om brist på
arbete utan om att arbetsgivaren vill bedriva verksamheten på annat
sätt och inte kan erbjuda samma arbete som tidigare. Även om varje
situation är unik finns en del att tänka på som gäller de flesta.

