Vill du ha
fler timmar
på kontraktet?

Du som
jobbar deltid –
ta hjälp av lagen
om anställnings
skydd.

Vill du ha fler timmar
på kontraktet?
Du som jobbar deltid och vill ha fler timmar kan ta hjälp av
lagen om anställningsskydd.
Enligt lagen om anställningsskydd, LAS §25a, har du som deltidsanställd företrädesrätt till utökad arbetstid när det finns
behov av mer arbetskraft på din arbetsplats.
”Dock gäller att arbetsgivarens behov av arbetskraft 		
tillgodoses och att den deltidsanställde har tillräckliga
ur LAS
kvalifikationer.”				
I detaljhandelsavtalet och kooperationens butiksavtal står:
•

att parterna tycker det är viktigt att öka andelen 		
heltidsanställningar.

•

att vid deltidsanställning ska arbetsgivare eftersträva att
erbjuda så höga sysselsättningsgrader som möjligt.

Anmäl skriftligt
Det är du själv som måste anmäla ditt intresse av fler arbetstimmar till arbetsgivaren och det ska göras skriftligt. Använd
gärna anmälan härintill.

Lämna den ifyllda anmälan till din arbetsgivare. Skriv av, kopiera eller fota av och spara!

Anmälan om utökad arbetstid
Enligt lagen om anställningsskydd (§ 25a) har en deltidsanställd
företrädesrätt till utökad arbetstid upp till heltid vid arbetskraftsbehov.
Den anställde ska själv ha anmält sitt intresse till arbetsgivaren.
Jag anmäler mitt intresse för utökad arbetstid/sysselsättningsgrad enligt
lagen om anställningsskydd, §25a:
Förnamn och efternamn

Personnummer

Arbetsplats

Antal timmar jag önskar arbeta per vecka,
inklusive de arbetstimmar jag har idag.

Datum

Antal timmar

Egenhändig namnteckning

Till arbetsgivaren
Spara denna anmälan i personalpärmen. Den kan exempelvis bifogas till
anställningsbeviset. När det uppstår arbetskraftsbehov, glöm då inte att
denna anmälan är bindande.
Fylls i av arbetsgivaren:
Datum

Egenhändig namnteckning

Lämna den ifyllda anmälan till din arbetsgivare. Skriv av, kopiera eller fota av och spara!

Nu når du
Handels Direkt på
0771 – 666 444
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Här kan du bli medlem!

Tryck på miljögodkänt papper.

Du når Handels Direkt alla vardagar på 0771–666 444, 		
oavsett var du bor.
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Hos Handels Direkt får du personlig rådgivning i frågor
som rör ditt medlemskap, jobbet och arbetslivet. Det kan
vara allt från anställningsvillkor, löner, arbetsmiljö, rättigheter
och medlemsförmåner till frågor om din medlemsavgift.		

Handels Direkt 0771– 666 444

