
Ändringar i LAS

FLER TILLSVIDAREANSTÄLLNINGAR?   2016-03-09



Nya regler för att minska missbruket 

av tillfälliga anställningar 

I dag omvandlas en allmän 

visstidsanställning (ALVA) till en 

tillsvidareanställning om en person 

varit visstidsanställd under längre 

tid än två år inom en femårsperiod.

Ändringen i LAS innebär att en 

allmän visstidsanställning blir till en 

tillsvidareanställning också om 

tidsramen är längre än fem år. Det 

gäller om tidsbegränsade 

anställningar följt på varandra utan 

uppehåll eller med mindre än sex 

månaders mellanrum.



Lagen om anställningsskydd LAS, §5
Gamla regler

Avtal om tidsbegränsad anställning får fattas:

1. Allmän visstidsanställning ALVA

2. Vikariat

3. Säsongsarbete

4. Efter 67

Vid anställning mer än 2 år enl. ALVA eller Vikariat = 

tillsvidareanställning.



Lagen om anställningsskydd LAS, §5
Nya regler

Avtal om tidsbegränsad anställning får fattas:

1. Allmän visstidsanställning ALVA

2. Vikariat

3. Säsongsarbete

4. Efter 67

Vid anställning mer än 2 år enl. ALVA eller Vikariat  = 

tillsvidareanställning. 

ALVA = tillsvidareanställning då tidsbegränsade anställningar 

ALVA, vikariat och säsongsarbete följt på varandra inom sex 

månader från den föregående anställningens slutdag. (Man tittar 

alltså bakåt)



Tumregel

Utgå från regeln om att två års sammanlagd tid i ALVA 

inom en femårsperiod övergår till en tillsvidareanställning.

Endast om ALVAanställning/ar kombineras med andra 

tidsbegränsade anställningar såsom vikariat och 

säsongsanställning och där det inte finns ett uppehåll i 

anställningarna om mer än 6 månader finns behov att gå 

längre tid tillbaka än fem år.



Kontrollfrågorna
Vid beslut om en ny ALVA-anställning, ställ er följande frågor: 

1. Har personen haft en ALVA-anställning mer än två år?

– Ja – nästa fråga

– Nej – ingen tillsvidareanställning

Inom ramtiden (fem år)?

– Ja – Tillsvidareanställning! 

– Nej – nästa fråga

2. Föreligger det en kedja, före första ALVA-anställningen?

– Ja, uppehållen mellan anställningarna (vikariat, säsong och alva) har varit sex månader eller 

kortare – Tillsvidareanställning.

– Nej, uppehållen har varat i mer än sex månader – ingen tillsvidareanställning

Obs! Även om man svarar nej på alla frågor kan en ny ALVA-

anställning, precis som tidigare, under anställningstiden leda till 

konvertering. Ramtiden förskjuts hela tiden, en ny ALVA-anställning 

kan innebära att tvåårsgränsen överskrids och den bidrar till en ny 

kedja.



Övergångsregler

För avtal om allmän visstidsanställning eller vikariat som ingåtts före 

den 1 maj 2016  gäller de äldre reglerna om övergång till 

tillsvidareanställning.

Vid beräkning av sammanlagd anställningstid och bedömning av om 

anställningar följt på varandra enligt 5 a § ska även anställningsavtal 

som ingåtts före den 1 maj 2016 räknas in.




