
Anställningsavtal – Allmän Visstidsanställning 
 

Arbetsgivare    Arbetstagare 

Svensk ArtistFaktura AB   Enligt angivna uppgifter på arbetstagarens 

Box 11116    användarkonto 

404 23 Göteborg 

 

Anställning och arbetsplats 
Anställningsform 

Allmän visstidsanställning enligt 5 § Lagen om anställningsskydd (LAS) 

 

Tillträdesdag/Avslut 

Avtalet gäller fr o m att arbetstagaren påbörjat sitt uppdrag till sista arbetsdag, dock maximalt 30 

dagar per uppdrag. Arbetstagaren anger av kund givna dagar i fakturaunderlag/uppdragsunderlag. 

Arbetstid avtalas mellan arbetstagare och kund, men ska ske i enlighet med gällande lagar. 

 

Arbetsplats, befattning 

Arbetsplats kan variera för varje enskilt uppdrag och avtalas med kund.  

Arbetsuppgifter för varje uppdrag ges av kund och ska rymmas i den av arbetstagaren uppgivna 

informationen för artistverksamhet.  

 

Lön 
Arbetstagaren prissätter själv sitt uppdrag gentemot kund, och lön utbetalas i enlighet med detta. 

Arbetstagaren ansvarar själv för prissättning, planering av semester, försäkring samt eventuellt 

övriga delar som inte innefattas av de Allmänna villkoren. 

Bruttolön, nettolön samt övriga belopp som ingår i lönen presenteras i detalj för arbetstagaren vid 

uppdragsfaktureringen samt finns sparat på arbetstagaren användarkonto. 

 

Semester 
Semesterersättning motsvarar 12 procent av intjänad lön och ska räknas in vid prissättning av 

uppdrag. Arbetstagaren förbinder sig därmed att ta hänsyn till detta och kalkylera in det i sin egen 

prissättning och budget. Semesterersättning utbetalas i samband med löneutbetalning för Uppdrag. 

 

Övrigt 
Ansvarsfriskrivning/Uppsägning av avtal 

Svensk ArtistFaktura friskriver sig från allt ansvar och alla eventuella påföljder som kan uppkomma till 

följd av att en arbetstagare ej redovisat sitt arbete korrekt, ej delgett all information tillgänglig 

som är av vikt för anställningen eller försäkring eller lämnat felaktiga uppgifter om sig själv och 

eventuella medarbetare. 

 

Svensk ArtistFaktura förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan avbryta/säga upp en 

anställning om arbetstagaren underlåtit att delge all viktig information tillgänglig för avtalets giltighet 

eller för ett eventuellt försäkringsfall, eller om kund bestrider fakturan.  

Vid de fall en kund bestrider en faktura från en artist så kan Svensk ArtistFaktura i samråd med 

arbetstagaren ta ärendet vidare via inkasso och eventuellt Kronofogden.   



Svensk ArtistFaktura har rätt att kräva tillbaka utbetald lön om lön felaktigt har utbetalats till en 

arbetstagare till följd av ej utfört arbete eller underlåtelse att delge Svensk ArtistFaktura all 

information om arbetet, och en kund kräver återbetalning eller kreditering av fakturan. 

 

Försäkring 

Som anställd utav oss omfattas du även av vår kollektiva olycksfallsförsäkring. Försäkringen täcker 

eventuella olycksfall under arbetstiden samt under färden till och från arbetet. Länsförsäkringar äger 

försäkringsvillkoren och gör bedömningen av försäkringsomfattning i varje enskilt fall. 

Det åligger arbetstagaren att kontrollera att tillräcklig och korrekt försäkring föreligger för utförande 

av visst uppdrag. 

 

 
Godkännande av avtal/signering sker i samband med att de Allmänna villkoren accepteras 

 

 

------------------------------------------- ------------------------------------------- 

Svensk ArtistFaktura AB  Arbetstagares namn 


