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Överenskommelse om
att avsluta anställning
Älvdalens kommun
Utskriftsdatum:

Box 100 , 796 22 Älvdalen
kommun@alvdalen.se , 0251-313 00

………………………………………..

Handläggare
Förnamn

Telefon (även riktnummer)

Efternamn

E-postadress

Inera AB 029343 v3 1509

Den anställde
Förnamn

Postnummer

Efternamn

Postort

Personnummer

Telefon (även riktnummer)

Utdelningsadress

E-postadress

Parterna är överens om att ovanstående arbetstagares anställning upphör med sista anställningsdag den ………………………………………..
Parterna är också överens om att:



arbetstagaren inte har anspråk på någon företrädesrätt till återanställning hos arbetsgivaren.



arbetsgivaren senast inom en månad ska utfärda och överlämna ett tjänstgöringsbetyg som avser arbetstagarens hela anställning.





arbetsgivaren ska betala ut nedanstående belopp. Från beloppet görs gängse avdrag för skatt. Beloppet inkluderar intjänade, ej utbetalda semesterförmåner
och övriga förmåner enligt anställningsavtalet och ska utbetalas till arbetstagarens konto senast nedanstående datum.
arbetstagaren överlämnar arbetsgivarens egendom senast nedanstående datum. Det gäller t.ex. bil, arbetsmaterial, nycklar, id- och säkerhetshandlingar, mobil.
i och med att denna överenskommelse uppfyllts av båda parter är alla mellanhavanden slutreglerade. Inga ytterligare krav av något slag kan då ställas mot den
andra parten.

Belopp som arbetsgivaren ska betala ut

Datum då arbetstagaren senast ska överlämna arbetsgivarens egendom

Datum då ovanstående belopp ska utbetalas till arbetstagarens konto

Överenskommelsen har upprättats i två (2) exemplar. Vardera parten har tagit var sitt exemplar.

Underskrifter
Datum och arbetsgivarens underskrift

Datum och arbetstagarens underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Kommentarer
En överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare om att en anställning ska upphöra är ibland ett bra alternativ till att endera parten gör en uppsägning av
anställningen. Det här kan fungera som exempel på vad som bör ingå i en sådan överenskommelse. Parterna är fria att ta in allt man kommer överens om som rör
anställningens upphörande.
Om parterna inte vill att omvärlden ska få ta del av överenskommelsens innehåll kan man t.ex. skriva ”Parterna är ense om att innehållet i denna överenskommelse
inte får delges någon annan”.

Älvdalens kommun

Hantering av personuppgifter:
Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen.
Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen.
För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

