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Webbkonferens om Trygghetsöverenskommelsen

9.00-9.50

Inledning och bakgrund

Studiestöd och andra 
omställnings- och kompetens-
stöd i lag och avtal

9.50-10 Paus

10.00-10.50

Kompetens och omställning

Förändringar i anställnings-

skyddet i lag och avtal

Uppsägning av personliga skäl

10.50-11.00 Paus

11.00-12.00

Samverkan i PTK-L

Förhandling om avtalsturlista

Undantagsregler i lag och avtal

Avrundning och sammanfattning



Omställnings- och kompetensstöd

Nya möjligheter till 
vidareutbildning mitt i 
yrkeslivet
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Dagens omställningsavtal

Uppsagd på grund av arbetsbrist eller sjukdom

Råd och stöd från TRR

Köpt utbildning

AGE

Studieersättning



Trygghetsöverenskommelsens 
olika stöd

Offentligt 
omställnings-

studiestöd

Offentligt 
grundläggande 
omställnings-

och 
kompetensstöd

Avtalat stöd i 
huvudavtalet
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Offentligt omställningsstudiestöd

o Stärka individens framtida ställning på arbetsmarknaden

o Kompenserar inkomstbortfall

o Etablerad på arbetsmarknaden

o Aktuell anknytning till arbetsmarknaden

o CSN beslutar och betalar ut, med stöd av yttrande från TRR

o Anställda, arbetslösa och egenföretagare
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Offentligt grundläggande 
omställnings- och kompetensstöd 

Staten tar ett större ansvar och bildar en ny offentlig 

omställningsorganisation

Grundläggande omställnings- och kompetensstöd i form av 

- rådgivning

- vägledning 

- förstärkt stöd för sjuka (om uppsagd)

Kammarkollegiet, via fristående aktörer
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Huvudavtalets nya kompetens-
och omställningsstöd

Omfattar även visstidsanställda

Kompletterande studiestöd

Kortvarigt studiestöd

Kompetensstöd
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Huvudavtalets stöd i detalj

Stöd för att hitta ny sysselsättning och för att stärka individens 

framtida ställning på arbetsmarknaden

Omställningsstöd – till uppsagda

Kompetensstöd – under anställning

Nya studiestöd till uppsagda/under anställning 

- Kompletterande studiestöd

- Kortvarigt studiestöd 

Rätt till ledighet
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Ekonomiskt stöd vid studier

Offentligt 
studiestöd

Huvudavtalets 
kompletterande 
studiestöd Totalt stöd – olika lönenivåer

Bidrag på 80 % 
upp till 4,5 IBB/ 
år

(21 300 kr/mån 
2022) 

Frivillig lånedel 
på upp till        
12 500 kr/mån

80 % upp till 5,5 
IBB/år

(upp till 4 700 
kr/från TRR) 

eller

65 % upp till ett 
tak på 12 IBB/år

(upp till 24 850 
kr/mån från TRR)

Lön 71 000

21 300 

+ 

24 850

= 

46 150 kr 

Lön 43 000 

21 300 

+ 

6 650

= 

27 950 kr

Lön 22 000  

17 600 

+ 

0

= 

17 600 kr
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Ekonomiassistent, tjänar 31 500

Studiebidrag: 21300 kr

Kompletterande studiestöd: 3 900 kr

Totalt studiestöd: 

25 200kr + frivillig lånedel
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Ingenjör, tjänar 53 000

Studiebidrag: 21 300 kr

Huvudavtal: 13 250 kr

Totalt studiestöd: 

34 450 kr + frivillig lånedel
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IT-chef, tjänar 68 000

Studiebidrag: 21 300 kr

Huvudavtalet: 22 900 kr

Totalt studiestöd: 

44 200 kr + frivillig lånedel



Anställningsskydd
Förändringar i lag och avtal
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Lagändringar

Allmän visstid ersätts av särskild visstid

Heltid blir norm

Tidsspärr för uthyrning till samma 

arbetsplats

Saklig grund blir sakliga skäl

Undantag från turordningen
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LAS § 7

Ökad förutsebarhet

Fokus på faktiska 

omständigheter

En omplacering

Ej beakta prognos

Huvudavtalet

Preciseringar av skäl

Personliga skäl
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Tvist om ogiltighet

Fortsatt möjlighet att ogiltigförklara

Anställningen upphör efter 

uppsägningstiden
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Ersättning vid tvist

Höjt allmänt skadestånd vid vinst

Arbetslöshetsersättning under tvist

Huvudavtalet ger kompletterande 

arbetslöshetsersättning om facket 

driver tvisten
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Med och utan huvudavtal

Uppsagd från företag utan huvudavtal

A-kassa under tvist, som mest 26 400 kr/månad

Uppsagd från företag med huvudavtal

A-kassa och kompletterande ersättning, 80 procent av lönen, 

som mest 79 520 kr/månad

Vid vinst:

Ekonomiskt skadestånd för tvistetiden – betala tillbaka ersättning



Avtalsturlista
Att komma överens i förhandling

19
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Förhandla avtalsturlista

Målet är att försöka lösa arbetsbristen genom 

förhandling

Parterna ska vara överens för att avtalsturlista ska 

kunna träffas

Tjänstemannafacken kan samverka i PTK-L
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Värdera företagets behov

Ökad produktivitet

Lönsamhet

Framtida konkurrenskraft

Avtalsturlista – att komma 
överens om vilka som sägs upp



Undantagen i huvudavtalet
Om parterna inte kan enas om en avtalsturlista

22
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Undantagsreglerna

Möjlighet att undanta anställda av 

”särskild betydelse” från turordningen

Inte välja vilka som ska sägas upp
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Huvudregeln

Arbetsgivare kan vid berörd 

driftsenhet och avtalsområde

undanta tre arbetstagare
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Ytterligare regler om undantag

Företag med en driftsenhet – sammanlagt fyra undantag

Sammanlagda driftsenheter på en ort – ett ytterligare undantag 

per driftsenhet

15 procent av dem som slutligt får avsluta sin anställning på 

grund av arbetsbristen – dock max 10 procent av de anställda
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Tidsspärren

Arbetsgivaren måste vänta tre månader 

innan nya undantag får göras 

På samma driftsenhet

På samma avtalsområde

Från att den första uppsägningen skett


