
 

 
Sida 1 av 187 

 

14  Uppsägning m.m. 

 

 Avgångsskyldighet 
 
1 § 

En arbetstagare är skyldig att avgå från sin anställning vid utgången av den månad då arbetstagaren 
fyller 67 år. 
 

 Uppsägning från arbetstagarens sida 
 
2 § 

Vid uppsägning från arbetstagarens sida gäller följande uppsägningstider. 
 
 
Anställningstid Uppsägningstid 
högst 1 år 1 månad 
mer än 1 år 2 månader 
 

Med anställningstid avses den tid under vilken arbetstagaren i en följd har haft en eller flera 
anställningar inom det statliga avtalsområdet. 

 
En arbetstagare som är anställd med fullmakt eller konstitutorial har dock en uppsägningstid om 
sex månader. 

 
Arbetsgivaren får medge att en arbetstagare får sluta sin anställning efter kortare uppsägningstid 
än den som framgår ovan. 

 

 Uppsägning från arbetsgivarens sida 
 
3 § 

Vid uppsägning från arbetsgivarens sida gäller följande uppsägningstider. 
 
 
Anställningstid Uppsägningstid 
högst 1 år 1 månad 
mer än 1 år 3 månader 
 
 
Med anställningstid avses den tid under vilken arbetstagaren i en följd har haft en eller flera 
anställningar inom det statliga avtalsområdet. 
 
I förekommande fall ska dock tillämpas den längre uppsägningstid som gäller enligt 11 § andra 
stycket lagen om anställningsskydd1. 
 
Upplysningar 
Kompletterande reglering av uppsägningstider finns i 14 § Trygghetsavtalet. 
  

                                                           
1 För anställningsavtal som ingåtts före den 1 januari 1997 gäller andra stycket i dess äldre lydelse enligt  
   1982:80 LAS (övergångsbestämmelsen till 1996:1424). 



 

 
Sida 2 av 187 

 

 Uppsägning vid övergång till annan statlig anställning 
 
4 § 

När en arbetstagare går över till en anställning hos en annan arbetsgivare ska han skriftligen säga upp 
sig från den tidigare anställningen, om han inte ska vara ledig från denna. 

 
Det som sägs i första stycket gäller dock inte övergång till en annan myndighet inom samma 
myndighetsområde (se bilaga 1). 

 

 Enskild överenskommelse 
 
5 § 

Om arbetsgivaren anser att det finns särskilda skäl för det får arbetsgivaren och arbetstagaren träffa 
enskild överenskommelse om annan uppsägningstid än som anges i 2 och 3 § §. Detta gäller dock inte 
arbetstagare som är anställda med fullmakt eller konstitutorial. Innan en sådan överenskommelse 
träffas ska arbetsgivaren informera den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör. 

 
Anmärkning 
Med särskilda skäl avses exempelvis det förhållandet att det skulle vara till väsentlig skada för 
verksamheten om arbetstagaren lämnade sin anställning redan efter den uppsägningstid som anges i 
avtalet. 
  


