
Detta är en mall framtagen av CvZ Juridik AB för Mekaniska Verkstädernas Riksförbund för att ge vägledning kring vilka frågor som generellt sett 
är rimliga att beakta vid upprättandet av ett avtal. Denna mall får endast användas av företag som har ett gällande medlemskap i Mekaniska 

Verkstädernas Riksförbund. CvZ Juridik AB rekommenderar alltid att juridiska dokument som skall användas mellan såväl fysiska som juridiska 
personer tas fram och granskas av en verksam jurist som beaktar de individuella omständigheterna i varje enskilt fall. 

Information till arbetsgivare inför användning av mall för ramavtal för 
tidsbegränsad anställning 

Tillhör ni gruppen av arbetsgivare som har behov av att snabbt kunna ta in personal för tillfälliga 
arbetstillfällen, utan att riskera att hamna i en situation där den anställde kan komma att räknas som 
tillsvidareanställd? Då kan detta vara ett alternativ för er. 

Syfte 
Syftet med detta avtal är att ingå ett övergripande avtal med arbetstagaren, så att man är överens om 
att ingen av parterna förbinder sig att vare sig erbjuda arbetstillfällen, eller acceptera erbjudande om 
arbete. Tiden då arbetstagaren inte arbetar för er, är inte att betrakta som arbetstid – dvs. ingen av 
parterna har några krav gentemot varandra. Genom att ha ett huvudavtal som reglerar detta, slipper 
ni den administrativa bördan av att inför varje arbetspass, utforma ett anställningsavtal om allmän 
visstidsanställning som gäller för just det eller de begränsade arbetspassen. 

Varje gång arbetstagaren kommer in och arbetar, ska ses som en isolerad allmän visstidsanställning 
som beroende på det arbetstillfällets enskilda förutsättningar, kan löpa under enbart några timmar till 
upp till flera veckor. 

Observera att denna mall främst är aktuell för er som inte på förhand vet hur många arbetstillfällen 
arbetstagaren kan komma att erbjudas. Vet ni på förhand att ni har ett arbetstillfälle som sträcker sig 
en månad och framåt, så är det bättre att teckna ett enskilt allmänvisstidsavtal med en enskilde. 

Observera att om ni har kollektivavtal, så kan ni vara begränsade från att använda ett ramavtal på 
detta sätt. Kontrollera därför alltid bestämmelserna i ert kollektivavtal. Har ni frågor om 
tillämpligheten av detta avtal i ert fall, kontakta oss. 

Kom ihåg att vara tydliga i lönespecifikationerna, och specificera vilka delar som består av vad – dvs. 
vad löneutbetalningen består av utöver timlön, t.ex. övertid, OB och/eller semesterersättning. 
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Ramavtal tidsbegränsad anställning 

Arbetsgivare 

Bolagsnamn Kontaktperson Telefon 

Organisationsnummer 

Adress 

Arbetstagare 

Namn Personnummer Telefon 

Adress 

Ovan angiven Arbetsgivare och Arbetstagare (nedan tillsammans benämnda ’Parterna’) har denna dag 
tecknat nedan avtal. 

Parterna är överens om att; 
1. Varje tillfälle Arbetstagaren kommer in och arbetar, ska i lagens mening utgöra en allmän
visstidsanställning.

2. Arbetstillfällena kan variera i tid och omfattning, och överenskoms mellan Arbetsgivaren och
Arbetstagaren i varje enskilt fall det uppkommer.

3. Arbetsgivaren har ingen skyldighet att, mellan arbetstillfällena, erbjuda arbete till Arbetstagaren.

4. Arbetstagaren har ingen skyldighet att tacka ja till erbjudet arbetstillfälle.

5. Arbetstagaren är under tiden mellan arbetstillfällena, fri att arbeta för andra arbetsgivare och är
alltså inte att anses som anställd hos Arbetsgivaren.

6. Anställningsvillkor såsom lön, övertidsersättning och semesterersättning som skall gälla vid varje
angivet arbetstillfälle finnes i bilaga 1 till detta avtal.

7. Detta avtal löper ett (1) år i taget från datum för undertecknande.
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Allmänna anställningsvillkor 

Underskrifter 

Ort och datum Ort och datum 

Arbetstagarens underskrift Arbetsgivarens underskrift 

Underskrift kvittningsmedgivande 

Arbetstagarens underskrift Ort och datum 

Detta avtal har upprättats i två exemplar, där parterna har tagit var sitt. 

Arbetstagaren ger härmed arbetsgivaren sitt samtycke till att låta arbetsgivare kvitta eventuella fordringar, 
på arbetstagarens innestående lön. Arbetstagaren känner till att denne när som helst kan återkalla detta 
samtycke. 

Den anställde förbinder sig vidare att vid var tid följa, i förekommande fall, företagets personalhandbok, 
policys, säkerhetsföreskrifter och ordningsregler, i deras från tid till annan gällande lydelse. Den anställde 
förklarar sig härmed införstådd med att dessa beslutas av företaget ensidigt och att det ankommer på den 
anställde att hålla sig underrättad och uppdaterad med vad som gäller avseende detta. 

Genom att bli anställd är arbetstagaren medveten om att företaget registrerar personuppgifter i syfte att 
administrera anställningsförhållandet (rättslig grund; fullgörande av avtalsförbindelse) och därmed 
närliggande, enligt vid var tid gällande lagstiftning. 
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Bilaga 1 

Timlön 

Övertidstillägg utgår med en timmes ersättning per övertidstimme 

Tillägg för obekväm arbetstid (OB) utgår med kronor per timme mellan kl 
samt    kronor per timme vid arbete på helg och röd dag 

Semesterersättning utbetalas löpande genom ett tillägg på   kronor per timme. 

Ort och datum Ort och datum 

Arbetstagarens underskrift Arbetsgivarens underskrift 
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