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Omställningsavtalets idé

Hjälpa uppsagda personer att snabbt hitta ett 
nytt jobb, starta eget eller börja studera

Ge företag och fack lokalt ett verktyg för att 
konstruktivt kunna jobba med omställning

Underlätta för strukturomvandlingen som 
är viktig för konkurrenskraften



Trygghetsfonden TSL
• Omställningsförsäkring 

• Grundad av Svenskt Näringsliv & LO

• Arbetsplatser som har kollektivavtal 
med ett LO-förbund

• 70 000 anslutna företag 
med 2 000 000 medarbetare



Två delar i omställningsförsäkringen
• Hjälp till jobb

– Individuellt stöd från en av Sveriges bästa jobbcoacher 

– Utbildnings- och valideringsinsatser 

• Avgångsbidrag motsvarande en engångsersättning

– Hanteras av AFA Försäkring

– Fyllt 40 år, jobbat 5 år



Ett omställningsstöd för arbetare

• Varsel om uppsägning på grund av arbetsbrist

• Arbetsplatsen har kollektivavtal med ett LO-förbund

• För tillsvidareanställda

 Jobbat minst 16 timmar i veckan

Anställd 12 månader 

T o m 64 år och 11 månader



Ett typiskt exempel…



Pernille tar klivet till lastbilschaufför
• Uppsagd från färdtjänstbolaget pga pandemin

• Fick stöd från Trygghetsfonden TSL

• En ”supercoach” och utbildningsinsats

• Med  YKB kan hon nu köra lastbil

• Nu kör hon ut matkassar åt ICA



Pandemin har påverkat inflödet
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De fem branscher med störst inflöde
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Omställningsstödet i siffror
• 35 000 har erbjudits stöd senaste året

• 9 av 10 får en positiv lösning

• 4 av 5 fick ett lika eller mer kvalificerat jobb



Samverkan med andra aktörer



Kompetens för konkurrenskraft 

- för individer och företag

LO Väst 15 december

• 75 miljoner för kostnadsfria kompetensutvecklingsinsatser

• För branscher som påverkats negativt av pandemin

• Stärka kompetensen hos anställda och företag

Kompetens för konkurrenskraft



Kompetensutvecklingsinsatser
• Industri – validering och kompetensutveckling

• Handel – utbildningar kopplat till digitaliseringen

• Hotell & restaurang – validering inom 4 yrken

• Yrkessvenska för 20 olika yrkesroller

• Hygienutbildning inom lokalvård

• Fler tillkommer



Information och ansökan på tsl.se

Frågor: 
kompetenskraft@tsl.se



Tack!


