
 

 
 
 Praktisk hantering av ärenden rörande otillåten allmän visstidsanställning på 
Almega Tjänstemannaavtalet 259 / MIA-HTF  

Sammanfattning 
Såsom meddelats i tidigare cirkulär (15.10)  har Unionen och Almega tvistat om anställningsformen 

allmän visstidsanställning enligt Lagen om anställningsskydd är tillåten enligt tjänstemannaavtalet. 

Arbetsdomstolen har i dom 2015 nr 50 tagit ställning i frågan till Unionens fördel vilket innebär att 

det nu är klargjort att allmän visstidsanställning inte får tillämpas på avtalsområdet.  

Detta är en handledning i hur ni bör hantera de eventuella medlemmar som är eller har varit 

anställda i allmän visstidsanställning.  

Undersök om det finns medlemmar på ert företag som berörs 
Det är mycket viktigt att omgående undersöka om det finns medlemmar som är anställda i allmän 

visstidsanställning på ert företag. Om ni inte vet om allmän visstidsanställningar förekommer bör ni 

skicka ut en förfrågan till medlemmarna. 

Observera att Arbetsdomstolens dom endast rör tillämpning av anställningsformen allmän 

visstidsanställning enligt Lagen om anställningsskydd. Avtal om tidsbegränsad anställning kan 

fortfarande träffas om villkoren i kollektivavtalets § 2.2 är uppfyllda. Ibland är det svårt att avgöra 

om en tidsbegränsad anställning är en otillåten allmän visstidsanställning eller en tidsbegränsad 

anställning som är tillåten enligt kollektivavtalet. I dessa fall rekommenderas att ni begär 

förhandling och ber arbetsgivaren redogöra för vilken anställningsform det rör sig om och på vilka 

grunder anställningen har tidsbegränsats.  

 

 

Datum Dokument nr 
2015-10-02 

 

15.11 

Vår referens  

 

Till  

 

Avtalsenheten 

Regionkontoren 

Medlemsservice 

 



 

Förhandlingsframställan och  grund för  talan  
Om det finns medlemmar som är anställda i allmän visstidsanställning är det mycket viktigt att ni 

utan dröjsmål begär förhandling i frågan. Det finns också möjlighet att begära förhandling för en 

medlem som tidigare haft allmän visstidsanställning, såtillvida det inte har gått så lång tid att 

ärendet är preskriberat. 

27 § Medbestämmandelagen säger att arbetsgivare och arbetstagare inte med giltig verkan kan träffa 

överenskommelse som strider mot kollektivavtalet. Eftersom allmän visstidsanställning är otillåtet 

på avtalsområdet är anställningsavtalet därför att anse som ogiltigt. Anställningen är således en 

tillsvidareanställning enligt kollektivavtalets huvudregel i § 2.1. Ni bör därmed framföra yrkande på 

att anställningarna ska anses gälla tillsvidare och kräva skadestånd till berörda medlemmar och till 

förbundet. Ett förslag till förhandlingsframställan bifogas.  

Uppmärksamma medlemmarna på att de inte bör acceptera eventuella förfrågningar från 

arbetsgivaren om att träffa ny visstidsanställning innan de konsulterat förbundet. Arbetsgivaren har 

inte rätt att ensidigt ändra eller säga upp anställningsavtalet för de som har en allmän 

visstidsanställning. Eftersom anställningsformen är att betraktas som en tillsvidareanställning ska 

eventuella uppsägningar föregås av förhandlingar och sakling grund enligt 7 § Lagen om 

anställningsskydd krävs.  

 

OBS! Det är viktigt att eventuella ärenden hanteras skyndsamt, så att vi inte riskerar 

preskription. Ta gärna kontakt med Unionen om ni har frågor eller vill att en ombudsman 

ska bistå er i förhandlingarna.  
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