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2021-10-07 
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Befattning Förvaltning Fr.o.m Dock längst t.o.m 

Kommunstyrelsens förvaltning 2021-11-01 

Arbetstid / vecka Sysselsättningsgrad Löneform 

Månadslön Timlön X 
Semestergrupp 

Semester Ferie Uppehåll X 
Anställningsvillkor regleras enligt vid varje tillfälle gällande avtal 

Anställningsform 

Tillsvidare 

Tidsbegränsad 
anställning 

Intermittent 
anställning 

Grund för tidsbegränsad anställning 

Allmän visstidsanställning 

Vikariat Vikarie för:  

Tidsbegränsad anställning enligt skollagen 

Projektanställning 

Beskrivning av arbetsuppgifter 

Arbetar med fysisk samhällsplanering såsom detaljplanearbete och översiktsplanearbete samt fastighetsbildning. 

Anteckningar 

Lönesättning vid anställningens början enligt delegation 

Beloppslön heltid/månad Notering i lönebeslut 

Lönesatt 2021 års nivå 

2021-10-07 Datum Datum 

Kommunens underskrift Arbetstagarens underskrift 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Rebecka Engvall Kjell Jonsson 

Provanställning X 
Provanställningen övergår automatiskt i en tillsvidareanställning efter prövotiden om 
inte annat meddelas 
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Datum 
2021-10-07 

BILAGA 1 
Information om anställningsavtalet 
Som anställd hos arbetsgivaren Ulricehamns kommun följer rättigheter och skyldigheter.  
Allmänt gäller att du som arbetstagare är skyldig att utföra de arbetsuppgifter du blir tilldelad att utföra. Som arbetstagare ska du följa 
ordningsföreskrifter och arbetsmiljöregler som gäller på din arbetsplats. Du också skyldig att samarbeta med chefer, kollegor och övriga 
anställda, samt att vara lojal med fattade beslut.  
Kravet på samarbete och lojalitet är ömsesidigt och gäller även arbetsgivaren och din chef i förhållande till dig, dina kollegor och övriga 
anställda.  
Arbetsgivarens skyldigheter mot dig som arbetstagare gäller bland annat att betala ut lön och andra anställningsförmåner i enlighet med ditt 
anställningsavtal och gällande kollektivavtal. Arbetsgivaren och din chef är också skyldiga att se till att du har en god arbetsmiljö.  
Utöver dessa allmänna rättigheter och skyldigheter har såväl arbetstagare som arbetsgivare ytterligare rättigheter och skyldigheter som 
tydligt följer av lag och/eller avtal. Det gäller bland annat ledigheter på grund av semester, föräldraskap, studier, nära anhörigs sjukdom eller 
bortgång, egen sjukdom och pension.  
Som anställd i Ulricehamns kommun omfattas du av kollektivavtal med bestämmelser vad gäller tjänstepension och försäkringar. Villkor 
angående uppsägningstid och semester enligt gällande kollektivavtal. 
KAP KL Pensions och försäkringsavtal: 
Ålderspension och efterlevandepension. 
AGS KL Avtalsgruppsjukförsäkring: 
Kompletterande sjukförsäkring som ger dig ersättning utöver vad som följer av den lagreglerade sjukförsäkringen enligt lagen om allmän 
försäkring (AFL). 
TFA KL Trygghetsförsäkring vid arbetsskada: 
Arbetsskadeförsäkring som syftar till att ge dig kompletterande ersättning utöver vad som följer av den lagreglerade arbetsskadeförsäkringen 
enligt lagen om arbetsskadeförsäkring (LAF). 
TGL KL Tjänstegrupplivförsäkring: 
Vid eventuellt dödsfall före 67 års ålder utbetalas ett engångsbelopp till de efterlevande. 
Om du vill ha mer information om anställningsavtalet och dina rättigheter och skyldigheter kan du vända dig till din chef eller till 
HR-funktionen. 
Medgivande att öppna personadresserad post 
I samband med att du signerar ditt anställningsavtal ger du ditt medgivande att post som ställs till dig i tjänsten och som inte uppenbarligen 
är privat, får öppnas av registrator eller annan tjänsteman med delegation. 
Information enligt GDPR 
Ulricehamns kommun registrerar uppgifter om dig som är nödvändiga och relevanta för vår administration. Det är nödvändigt för att 
Ulricehamns kommun ska kunna fullgöra sina rättsliga förpliktelser gentemot dig som anställd.   
Exempel på personuppgifter vi behandlar är namn, adress, personnummer och övriga folkbokföringsuppgifter, ackumulerad inkomst, 
innehållen preliminärskatt, anställningstid, anställningsform, löneuppgifter, semester, kompensationsledighet, övertid, frånvaro och 
frånvaroorsak, samt eventuell skatteutjämning eller avdrag för införsel. I samband med löneöversyn registreras även facklig tillhörighet. 
Personuppgifter kan komma att lämnas till andra myndigheter eller aktörer om vi är skyldiga till det enligt lag eller annan förordning. Om 
du vill veta mer kan du läsa mer på Ulricehamns kommuns intranät eller kontakta din chef. Om uppgifterna inte skyddas av 
offentlighets- eller sekretesslagen eller annan lagstiftning är de offentliga. I de fall någon så begär, kan uppgifter enligt ovan därför komma 
att lämnas ut. 
Bisyssla 
Då du anställs har du en skyldighet att anmäla bisyssla. Lämna blanketten till din närmaste chef. En bisyssla är en aktivitet som 
medarbetaren tillfälligt eller permanent ägnar sig åt vid sidan av sin anställning och som inte räknas till privatlivet. 
Lön 
Ulricehamns kommun betalar ut lön via Ulricehamns sparbank. Vid nyanställning eller vid byte av privat bank ska du anmäla ditt bankkonto 
med e-legitimation på www.swedbank.se/kontoregister. Lön utbetalas den 27:e i varje månad. Din lönespecifikation kan du läsa på 
www.swedbank.se/edokument eller via Personec självservice. 
Personec självservice 
I vårt personalsystem Personec självservice registrerar du avvikelser på din lön, ansöker om ledighet etc. Du ansvarar för att uppdatera dina 
kontaktuppgifter samt uppgift om barn om du kommer ta ut föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning (vab). 
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Datum 
2021-10-07 

BILAGA 2 
Timavlönad i Bemanningsenheten 
Bilaga 1 gäller även för dig som timavlönad.  
Här följer en kort information för dig som är timavlönad i Bemanningsenheten. Informationen handlar om din anställning samt vilka 
arbetsplatser du skall vara anställningsbar på. Du kommer att få en mer verksamhetsanpassad introduktion på din arbetsplats.  
Du hittar all information som rör din anställning som timavlönad på www.ulricehamn.se/arbete/vikarieportalen  
Välkomst-sms 
Det är viktigt att du läser ditt välkomst-sms där information om inloggning till Timepool och intranät kommer. 
Regler för direktbokning 
Genom att lägga dig tillgänglig i din kalender har du tackat ja till arbete inom den tidsram som du valt att lägga dig tillgänglig på. Detta 
innebär att du inte kan avboka ditt arbetspass när du blivit bokad. Du ansvarar själv för att ta bort din tillgänglighet om du ej vill vara 
bokningsbar.  
Du får ett sms där det framgår var och när du ska arbeta. OBS! Om du inte lägger dig tillgänglig under två månader kommer din anställning 
att avslutas utan förvarning. 
Regler för sjukskrivning/VAB 
Om du blir sjuk eller är hemma för vård av barn ska du anmäla detta snarast till den arbetsplats där du är bokad. Du ska också anmäla till 
Försäkringskassan om du är hemma för vård av barn.  
Om du är du sjuk flera dagar och är bokad under dessa ska du ringa till samtliga bokade arbetsplatser samt ta bort din tillgänglighet i 
kalendern så att du inte blir bokad när du är sjuk.  
Om du är sjuk mer än 7 kalenderdagar och har bokningar därefter ska du styrka din frånvaro med ett läkarintyg som ska skickas till 
Bemanningsenheten. 
Sekretess 
Ulricehamns kommun har en övergripande sekretess som du hittar i Bilaga 3. Denna information ska du läsa igenom och verifieras då du 
skriver under ditt anställningsavtal. Vissa verksamheter har ytterligare sekretess som du då ska läsa igenom och underteckna.  
Lön för dig som är timavlönad 
Som timavlönad får du lön månaden efter att du har arbetat. 
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BILAGA 3 
Sekretessförbindelse 
Denna sekretessförbindelse gäller för alla anställda, praktikanter, elever inom arbetsplatsförlagd utbildning, konsulter samt förtroendevalda 
inom Ulricehamns kommun. 
Du som i egenskap av anställd, förtroendevald eller som på annat sätt deltar i Ulricehamns kommuns verksamhet får i många fall inblick i 
enskilda människors personliga förhållanden. Sådan information omfattas av en lagreglerad tystnadsplikt enligt bestämmelserna i 
offentlighets och sekretesslagen OSL, SFS (2009:400). 
Kommunens invånare ska ha förtroende för den kommunala verksamheten. De måste kunna lita på att uppgifter inte lämnas till obehöriga. 
Uppgifter och handlingar som rör deras förhållanden får endast lämnas till dem som behöver informationen för att fullgöra sitt arbete. 
Sekretess gäller i alla former (journaler, brev eller andra framställningar med skrift på eller uppgifter som lämnas muntligen i telefon). 
Sekretess gäller dessutom för fotografier, upptagningar som man kan läsa, avlyssna eller uppfatta med hjälp av något tekniskt hjälpmedel t 
ex en bandinspelning eller uppgift som lagras i en dator. 
Offentlighet och sekretess  
Offentlighetsprincipen är en viktig del i demokratin och gör att myndigheterna kan granskas. Offentligheten styrs bland annat av 
bestämmelserna om allmänna handlingar och om meddelarfrihet. 
Allmänna handlingar  
I princip har alla rätt att läsa de handlingar som finns hos en myndighet. Denna rätt begränsas dock på två sätt:  
Allmänheten bara rätt att läsa sådana handlingar som är allmänna handlingar. Arbetsmaterial som t.ex. utkast till ett beslut eller en 
skrivelse i ett ärende blir en allmän handling först om ärendet är slutbehandlat och utkastet tagits tillvara för arkivering.  
En del allmänna handlingar är hemliga. Då omfattas de av sekretess. 
Sekretess  
Uppgifter från myndigheter kan spridas på olika sätt, t.ex. om anställda berättar vad de fått veta i tjänsten. En uppgift med sekretess skyddas 
därför också av tystnadsplikt för myndighetsanställda. Den får inte avslöjas vare sig genom att en tjänsteman berättar om den eller att 
myndigheten lämnar ut en allmän handling. Dock innebär meddelandefriheten (se nedan) i vissa fall undantag.  
Brott mot tystnadsplikten kan straffas med böter eller fängelse. Att bryta mot tystnadsplikten är även ett brott mot anställningsavtalet. 
Meddelarfrihet  
Meddelarfriheten innebär att offentliganställda har rätt att lämna sekretessbelagda uppgifter för journalistisk publicering. Även den rätten är 
begränsad. Det är t.ex. inte tillåtet att lämna ut själva handlingen som omfattas av sekretess. Det är inte heller tillåtet att bryta mot vissa 
kvalificerade tystnadsplikter i offentlighets- och sekretesslagen.  
Den som överväger att lämna ut uppgifter som omfattas av sekretess måste förvissa sig om att bestämmelserna om meddelarfrihet är 
tillämpliga. T.ex. är det normalt inte tillåtet att publicera genom sociala medier.  
 
Meddelarfriheten innebär inte någon skyldighet att ge uppgifter till nyhetsmedia. Tjänstemannen bedömer själv i vilken utsträckning det är 
lämpligt att lämna uppgifter för publicering. 
Mer information  
Ovanstående är en kort introduktion om offentlighet och sekretess. För mer vägledning, ta kontakt med närmaste chef eller jurist vid 
kanslifunktionen. 
Genom att skriva under detta anställningsavtal intygar jag, att jag har tagit del av bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen om vad 
som gäller för mig utifrån det uppdrag jag har i Ulricehamns kommun.  
Jag försäkrar att jag inte talar om eller för vidare på annat sätt, sådant som jag får reda på om enskilda människors personliga förhållanden i 
Ulricehamns kommuns verksamhet. Tystnadsplikten gäller både under den tid då jag är anställd/verksam och tid därefter.  
Jag kommer att förvara alla handlingar i förekommande mål och ärenden så att de inte är tillgängliga för obehöriga. Jag är medveten om att 
brott mot tystnadsplikt, vårdslös förvaring och obehörigt utlämnande av allmänna handlingar kan medföra åtal och straff. 
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