
Arbetsavtal för arbete i föreningar inom det sociala 
området 
fr.o.m. 1.2.2017 

PARTERNA I 
ANSTÄLLNINGS-
FÖRHÅL-LANDET

Arbetsgivare Hemort eller driftställe, FO-nummer 

Tjänsteman Personbeteckning 

Ovan nämnda tjänsteman förbinder sig att mot ersättning utföra arbete för ovan nämnda 
arbetsgivare under dennes ledning och uppsikt samt på följande villkor: 

2. ARBETSAVTALETS
GILTIGHETSTID

Anställningen inleds 
Arbetsavtalet gäller 

Tills vidare 
För viss tid 

- grund (ArbetsavtalsL 1:3):
- varar t.o.m.:  ELLER, om den tidsbundna längden inte kan anges exakt,
bedöms vara t.o.m.:

3. PRÖVOTID Prövotid mån. Prövotiden upphör: Ingen prövotid 

4. ARBETSTID Ordinarie arbetstid (KA 6 §) när anställningsförhållandet inleds 
(KA 6 § 1) 

7 h 36 min./dygn och 38 h/v 
(KA 6 § 3) 

I genomsnitt 7 h 36 min./dygn och 38 h/v 
utjämningsperiodens 

längd Annan:               Annan: 
Arbetet kan omfatta kvälls- och veckoslutssarbete 
Arbetet kan omfatta nattarbete 
På arbetsplatsen tillämpas flexibel arbetstid (ArbetstidsL 13 §)  
Annat: (t.ex. lägerarbete, kursarbete, arbetsresor) 

Matpausens längd är min.   Den räknas som arbetstid   Den räknas inte som arbetstid 

5. ARBETSUPPGIFT Tjänstemannens arbetsuppgift när anställningen inleds/arbetsavtalet ingås 

6. LÖN När anställningen inleds/arbetsavtalet ingås fastställs tjänstemannens lön enligt 
följande: 1) Uppgiftsbaserad lönedel: kravgrupp

eventuellt specialtillägg: %/ € 
(fastställs senast 5 månader efter att anställningsförhållandet har inletts) 

2) Personlig lönedel € / 

garanti på grund av år 

%, som omfattar  % årsbunden  

mån. arbetserfarenhet när arbetsavtalet ingås. 

Lönebelopp när anställningen inleds/arbetsatalet ingås: (euro/mån/h) Lönebetalningsperiod: 

Slutlön betalas arbetstagarens vanliga 
lö-nebetalningsdag 

senast två veckor efter att 
anställ-ningsförhållandet upphört 

7. ARBETSPLATS (Fast arbetsplats/arbetsplatser eller ett visst område/områden när anställningen inleds) 

8. KOLLEKTIVAVTAL
SOM SKA TILLÄMPAS

Vardera parten i anställningsförhållandet tillämpar i fråga om löne- och andra arbetsvillkor 
gällande lagar, behörigen utfärdade interna anvisningar och regler samt när 
anställningsförhållandet inleds  Kollektivavtalet för organisationer inom det sociala området. 

9. ÖVRIGA VILLKOR
(t.ex. naturaförmåner)

10. DATUM OCH
UNDERSKRIFT

Detta avtal har gjorts upp i två likalydande exemplar, ett för vardera avtalsparten. 

Ort Tid 

Arbetsgivarens underskrift Arbetstagarens underskrift 

1.
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