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Svensk författningssamling

 

Lag
om ändring i lagen (1982:80) om 
anställningsskydd;

 

utfärdad den 31 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut

 

1

 

 föreskrivs i fråga om lagen (1982:80) om an-
ställningsskydd

 

dels 

 

att rubriken närmast före 33 § skall utgå,

 

dels 

 

att 5 och 33 §§ skall ha följande lydelse,

 

dels 

 

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 32 a §, och närmast före
32 a § en ny rubrik av följande lydelse.

 

5 §

 

2

 

Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas i följande fall:
1. Avtal för viss tid, viss säsong eller visst arbete, om det föranleds av ar-

betets särskilda beskaffenhet.
2. Avtal för viss tid som avser vikariat, praktikarbete eller feriearbete.
3. Avtal för viss tid, dock sammanlagt högst sex månader under två år, om

det föranleds av tillfällig arbetsanhopning.
4. Avtal som gäller för tiden till dess arbetstagaren skall börja sådan

tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, som skall pågå
mer än tre månader.

5. Avtal för viss tid, när arbetstagaren har fyllt 67 år.
Om en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren som vikarie i sam-

manlagt mer än tre år under de senaste fem åren, övergår anställningen till
en tillsvidareanställning.

 

Rätt att kvarstå i anställningen till 67 år 

 

32 a §

 

En arbetstagare har rätt att kvarstå i anställningen till utgången av
den månad då han eller hon fyller 67 år, om inte annat följer av denna lag.

 

33 §

 

3

 

Om en arbetsgivare vill att en arbetstagare skall lämna sin anställ-
ning vid utgången av den månad då han eller hon fyller 67 år skall arbetsgi-
varen skriftligen ge arbetstagaren besked om detta minst en månad i förväg.

Om en arbetsgivare vill att en arbetstagare skall lämna sin anställning i
samband med att arbetstagaren får rätt till hel förtidspension enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring, skall arbetsgivaren skriftligen ge arbetsta-

 

1
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Senaste lydelse 1996:1424.
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garen besked om detta så snart arbetsgivaren har fått kännedom om pen-
sionsbeslutet.

En arbetstagare som har fyllt 67 år har inte rätt till längre uppsägningstid
än en månad och har inte heller företrädesrätt enligt 22, 23, 25 eller 25 a §.

 

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2001.
2. Kollektivavtal, som har ingåtts före lagens ikraftträdande, gäller utan

hinder av 32 a § till dess avtalet löpt ut, dock längst till och med utgången av
år 2002.

3. Föreskrifter av vilka avgångsskyldighet följer enligt förordningen
(1991:1427) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa ar-
betstagare med icke-statlig anställning, i dess lydelse den 1 januari 2001,
tillämpas utan hinder av 32 a § till dess Pensionsplanen för arbetstagare hos
staten m.fl. löpt ut, dock längst till och med utgången av år 2002.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN
Cathrine Lilja Hansson
(Näringsdepartementet)


