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Vad innebär partsöverenskommelsen om trygghet, 

omställning och anställningsskydd i sak? 
 
(Detta underlag innehåller inte avtals- och lagtexter, men innebörden är den 

samma) 

 
Den svenska modellen stärks 

• Sammantaget är detta en uppgörelse som stärker den svenska modellen. 

Alltså att det är facken och arbetsgivarna som reglerar arbetsmarknaden 

genom att teckna kollektivavtal. 

• Starka politiska krafter vill minska fackets makt genom att göra 

spelreglerna på arbetsmarknaden till en politisk fråga, inte till en fråga för 

förhandlingar mellan parterna.  

• Det ser vi exempelvis i kraven på en statlig obligatorisk a-kassa, som 

skulle innebära att färre skulle känna att det var viktigt att gå med i facket. 

Och det såg vi 2006, när alliansregeringen höjde medlemsavgifterna till a-

kassan vilket sänkte den fackliga anslutningsgraden.  

• Enligt partsöverenskommelsen ska parterna, ihop med staten, istället utreda 

förutsättningarna för en kollektivavtalad a-kassa. En sådan skulle öka 

viljan att vara med i facket, vilket skulle öka vår organisationsgrad och 

fackliga styrka. 

• Under lång tid har tendensen varit att makten över arbetsmarknaden flyttats 

från avtal till lagstiftning. Den här uppgörelsen går i motsatt riktning och 

slår fast att det är parterna som tar ansvar för den svenska 

arbetsmarknaden. Överenskommelsen tar ett helhetsgrepp och omfattar 

såväl trygghets- och omställningssystem som anställningsskydd. 

• Vissa delar av förändringarna ligger i lagstiftningen, och vissa i 

huvudavtalet. Det är en modell som ska öka både arbetsgivarnas incitament 

att teckna kollektivavtal och arbetstagarnas motivation att gå med i facket. 

De regler som är mest attraktiva för både arbetsgivare och arbetstagare 

ligger i huvudavtalet, och kräver alltså att man omfattas av det. 

 

Offentligt omställningsstudiestöd 

• Ett nytt offentligt omställningsstudiestöd ska införas för arbetstagare som 

vill stärka sin ställning på arbetsmarknaden, omskola eller vidareutbilda 

sig, oavsett om man är anställd eller uppsagd.  

• Detta nya studiestöd innebär inte att staten tar över arbetsgivarnas 

ansvar för de anställdas kompetensutveckling i jobbet – det ska 

arbetsgivarna fortfarande stå för.  

• Omställningsstudiestödet ska vara på 80 procent av lönen, upp till en lön 

på 25575 kr/månad. Detta stöd ska kunna användas i 44 veckor. Om 
utbildningen är längre än så får man söka ordinarie studiestöd för resten av 

tiden. 

• För att ta del av omställningsstudiestödet ska man ha jobbat minst 16 

timmar i veckan i sammanlagt 8 år, under en period på 14 år. Man ska även 

ha jobbat minst 12 månader under de senaste 24 månaderna. Det finns 

särskilda regler för hur t ex sjukpenning och föräldrapenning ska tas med i 

uträkningen, så att man inte straffas av sina livsomständigheter. 

• Om man är under 40 år gammal får utbildningen vara högst 80 veckor, 

eller två år, på heltid. Detta är en spärr för att omställningsstudiestödet inte 

ska kunna användas för ordinarie akademiska studier av unga. Spärren på 

högst 80 veckor innebär att de flesta yrkesutbildningar berättigar till stöd 

även för den som är under 40 år.  
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• Det blir möjligt att söka studielån som kompletterar 

omställningsstudiestödet, för att komma upp i 100 procent av lönen under 

studietiden. 

• Stödet ska ersätta del av inkomstbortfall i samband med studier. För att 

beräkna inkomstbortfallet används SGI.  

• Omställningsstudiestödet kan användas upp till och med att man fyller 61 

år. Mellan 61 och 62 år kan man få stöd upp till 10 veckor. 2026 kommer 

åldersgränserna att höjas med ett år.  

• För att berättiga till stöd måste utbildningen bedömas stärka individen 

ställning på arbetsmarknaden. Vid CSN:s bedömning ska ett yttrande från 

en omställningsorganisation (t ex TSL) ges särskild vikt. Syftet med det är 

att stödet ska träffa rätt målgrupp – det ska stärka individens ställning på 

arbetsmarknaden. De som vill studera av andra skäl får finansiera detta via 

det ordinarie studiemedelsystemet.  

 

Avtalat studiestöd (gäller endast för arbetstagare som omfattas av 

huvudavtalet) 

• Ett avtalat studiestöd kompletterar det offentliga omställningsstudiestödet 

från CSN.   

• Det avtalade studiestödet består av två delar: 

✓ Dels ett kortvarigt studiestöd (upp till fem dagar) som kan beviljas med 

70 procent av den anställdes arbetsinkomst upp till ett tak på 12 

inkomstbasbelopp per år.  

✓ Dels ett kompletterande studiestöd som kan beviljas med 80 procent av 

den anställdes minskade arbetsinkomst upp till ett tak mellan 4,5 och 

5,5 inkomstbasbelopp per år. Och med 65 procent av den anställdes 

minskade arbetsinkomst upp till ett tak på 12 inkomstbasbelopp per år.  

• Det betyder att den som jobbar på en arbetsplats som är med i 

huvudavtalet kan studera heltid upp till två terminer med 

kompletterande studiestöd, och få ersättning med 80 procent av 

inkomsten upp till 30 600 kronor. Vid löner över 30 600 kr ersätts 65 

procent av inkomsten upp till ett tak på 66 800 kronor. När det nya 

offentliga studiestödets bidragsdel och det kompletterande 

studiestödet läggs samman går det maximalt att få cirka 43 400 kronor 

per månad. 

• Detta gäller alla i anställning oavsett anställningsform samt uppsagda. Man 

kan alltså ta studieledigt från jobbet och få ersättning. Och även den som 

har blivit uppsagd kan använda detta i sin omställning. 

• Man behöver inte studera på heltid, utan olika varianter av deltidslösningar 

är möjliga. Man kan dock aldrig få mer ersättning än vad man har i lön. 

 

Finansiering av det offentliga omställningsstudiestödet 

• Det nya omställningsstudiestödet ska delvis finansieras genom att räntan 

på studielån höjs med 0,5 procent. För den som har en genomsnittlig skuld 

på cirka 150 000 kr innebär det ökad kostnad på cirka 800 kr om året, eller 

cirka 67 kronor i månaden.   

• Parterna bakom överenskommelsen har inte lagt förslag på hur stödet ska 

finansieras. Det är politikernas sak att göra prioriteringar i budgeten, även 

om vi tycker att det är olyckligt att ställa grupper med studielån mot 

grupper med omställningsstudiestöd.  

• Det viktigaste för oss är att fler vågar ta steget att börja studera. Då är 

inkomsten under de år man studerar viktigast, så att man kan försörja hem 
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och familj under tiden. Ränta på studielån betalar man först när man slutat 

studera. 

• IF Metalls medlemmar kommer sannolikt inte att behöva ta särskilt mycket 

studielån när de vidareutbildar eller omskolar sig, eftersom 

omställningsstudiestödet är så generöst.  

• Om vi säger ja till det nya huvudavtalet kommer våra medlemmar att 

kunna studera i upp till ett år med 80 procent av inkomsten, upp till en 

månadslön på 30 600 kr. Vid högre löner än så ersätts 65 procent av 

inkomsten upp till ett tak på 66 800 kronor. Maximalt går det att få cirka 

43 400 kronor per månad. 

 

Nytt offentligt grundläggande omställnings- och kompetensstöd 

• Nytt stöd för arbetstagare som inte omfattas av motsvarande stöd via 

omställningsorganisation (det vill säga arbetar på företag som saknar 

kollektivavtal). 

• Det grundläggande omställningsstödet får ges till tillsvidare- eller 

tidsbegränsat anställda vars anställning upphör på grund av arbetsbrist 

genom en uppsägning, eller genom en överenskommelse med 

arbetsgivaren. Syftet är att underlätta omställning till nytt jobb.  

• Det grundläggande kompetensstödet får ges till anställda som vill stärka 

sin ställning på arbetsmarknaden.  

• För att få ta del av stödet ska man ha vara högst 65 år och uppfylla ett 

arbetsvillkor. 

• De grundläggande tjänsterna (både i omställnings- och kompetensstöd) är 

individuellt inledande kartläggningssamtal, vägledning och rådgivning. 

• Arbetstagare vars anställning upphört och som har särskilda behov på 

grund av ohälsa eller sjukdom ska kunna få ett förstärkt stöd. 

• Detta stöd ska skötas av en ny organisation, Kansliet för omställnings- och 

kompetensstöd, som placeras på Kammarkollegiet. Själva tjänsterna 

kommer att upphandlas av lämplig aktör. 

 

Omställningsstöd enligt huvudavtalet 

• Anställda som omfattas av det nya huvudavtalet får ett klart bättre 

omställningsstöd än idag, om anställningen upphör på grund av arbetsbrist 

eller genom en överenskommelse med arbetsgivaren. 

• Detta gäller inte bara tillsvidareanställda utan även tidsbegränsat anställda 

och om anställningen upphör på grund av sjukdom. 

• Omställningsstödet via TSL motsvarar inte bara det grundläggande stöd 

som staten erbjuder. Utöver detta erbjuder TSL-stödet också t ex köpt 

utbildning, köpt validering samt ett kortvarigt studiestöd och ett 

kompletterande studiestöd. 

• Arbetsgivarnas inbetalning till omställningsorganisationen TSL mer än 

fördubblas, från 0,15 procent till 0,34 procent av lönekostnaden. Dessa 

pengar ska bland annat finansiera validering och utbildning.  

• För att finansiera AGB, avgångsbidraget till arbetstagare som är minst 40 

år och sägs upp på grund av arbetsbrist, betalar arbetsgivarna in ytterligare 

0,15 procent av lönekostnaden. Arbetsgivarnas totala inbetalning blir alltså 

0,49 procent av lönekostnaden.  

 

(Om LO ansluter sig till huvudavtalet innebär det att omställningsstödet via TSL 

omfattar fler. Visstidsanställda och uppsagda på grund av sjukdom ska få använda 

sig av TSL:s omställningsstöd, även om deras LO-förbund inte är med i 
huvudavtalet.) 
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Inhyrning 

• En arbetstagare som har varit inhyrd på samma arbetsplats i sammanlagt 

24 av 36 månader har rätt till erbjudande om tillsvidareanställning på 

kundföretaget. 

• Sker inte detta har arbetstagaren rätt till en ersättning på upp till tre 

månadslöner av kundföretaget. (Två månaders lagstadgad ersättning om 

ens förbund inte är med i huvudavtalet, tre månaders ersättning om ens 

förbund är med huvudavtalet). 

• Arbetstagaren behöver inte ha varit uthyrd av samma bemanningsföretag 

under hela tiden för att omfattas av dessa regler – det räcker att 

kundföretaget har varit det samma. 

• Idag finns ingen tidsreglering av inhyrning, man kan vara inhyrd på samma 

arbetsplats i många år utan att någonsin få ett erbjudande om 

tillsvidareanställning på kundföretaget. 

 

Allmän visstid avskaffas och blir särskild visstid 

• Vi har lyckats halvera kvalificeringstiden för en tillsvidareanställning, från 

24 till 12 månader.  

• Idag ska den som har varit visstidsanställd i minst 24 månader under en 

femårsperiod erbjudas en tillsvidareanställning. Med de nya reglerna ska 

den som varit visstidsanställd i minst 12 månader under fem år få en 

tillsvidareanställning. 

• När man har haft en särskild visstidsanställning i nio månader har man 

företrädesrätt till nya särskilda visstider på arbetsplatser. 

• När man har mer än två särskilda visstidsanställningar under en månad 

räknas även mellanperioden som anställningstid. Om man t ex har varit 

visstidsanställd den 1, 15 och 27 november får man ihop 27 dagar. 

• Det finns spärrar mot ett eventuellt missbruk av reglerna, genom att 

arbetsgivare som blandar visstider med vikariat för att slippa 

tillsvidareanställa ska betala skadestånd. 

• Arbetsgivaren blir skyldig att underrätta den anställda skriftligen om att 

anställningen är en särskild visstid.  

 

Hyvling  

• Idag finns inga regler för hyvling i lagen, alltså när en arbetsgivare ger de 

anställda färre arbetstimmar istället för att de sägs upp. 

• I partsöverenskommelsen regleras hyvling, genom turordningsregler och 

en omställningstid på mellan en och tre månader. 

• Turordningsreglerna innebär att arbetsgivaren ska börja med att sänka 

arbetstiden för den som har varit på arbetsplatsen kortast tid. 

• Turordningen sker mellan arbetstagare som utför lika arbete. I t ex en 

livsmedelsbutik anses alla anställda, utom butikschefen och specialister 

som t ex bagare, utföra lika arbetsuppgifter. 

 

Heltid 

• Att heltid är norm förtydligas, genom en ändring i LAS.  

• Arbetstagaren har rätt att få en skriftlig motivering till att anställningen är 

på deltid. 

 

Turordningsregler 

Ändring i LAS:  
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Alla arbetsgivare får rätt att undanta tre anställda från turordningen. Dock max var 

tredje månad.  

Ändring i huvudavtalet:  

Olika regler för en eller flera driftsenheter. 

För en driftsenhet får arbetsgivare tre handlingsalternativ:  

• Undanta tre arbetare och tre tjänstemän. 

• Undanta fyra anställda, men då endast arbetare eller tjänstemän (detta 

gäller bara företag med endast en driftsenhet). 

• Undanta 15 procent av de uppsagda från att avsluta anställning. Tak på 

högst 10 procent av det totala antalet anställda på enheten. 

Vid sammanläggning av driftsenheter får arbetsgivare även handlingsalternativet 

att lägga till ytterligare en arbetstagare per sammanlagd enhet. Dessutom gäller 

procent- och takregeln ovan även vid sammanläggning av driftsenheter. 
OBS! Samtliga undantag ovan innebär att arbetsgivaren får välja vilka man vill 

behålla, inte vilka som ska sluta.  

Exempel: På en arbetsplats finns 100 anställda. Arbetsgivaren beslutar att säga upp 

27 av dem. Efter lokal och central förhandling kan inte parterna komma överens 

om en avtalsturlista. Då har arbetsgivaren, enligt 15 procents-regeln, rätt att behålla 

4 personer av de 27 sist anställda som enligt turordningen ska sluta. Då blir det 

istället de 31 sist anställda som får sluta, minus arbetsgivarens 4 undantag.  

 

Saklig grund/sakliga skäl 

Saklig grund byter namn till sakliga skäl. Det sker en förändring, och därför måste 

man byta begrepp. Även fortsättningsvis ska brottet mot anställningsavtalet 

bedömas enligt den rättspraxis som har byggts upp sedan 1970-talet. Det förändras 

inte. 

• Förändringar i lagen om anställningsskydd 

✓ Prognostänket tas bort – arbetsdomstolen kommer inte att ta hänsyn till 

om arbetstagaren kan tänkas sköta sig bättre eller sämre i framtiden. 

Man kommer inte heller att ta hänsyn till om arbetstagaren har 

personliga omständigheter som gör att den behöver behålla jobbet. 

✓ Det ska räcka med ett omplaceringsförsök innan det kan bli fråga om 

uppsägning. För att ytterligare omplaceringar ska krävas ska 

arbetstagaren/facket kunna visa att det är sannolikt att ny omplacering 

avhjälper problemet.  

✓ Arbetsdomstolen konstaterar i sitt remissvar att arbetsgivarnas 

omplaceringsskyldighet blir starkare nu än tidigare. AD konstaterar 

även att prognostänk och intresseavvägning redan idag är tydligt borta 

ur domstolspraxis. 

• Förändringar i huvudavtalet 

✓ Det kan bli något lättare att säga upp vid bristande prestationer, när 

ordet ”väsentligt” byts ut mot ”tydligt” i lagens formulering om 

prestationer som understiger vad arbetsgivaren kan förvänta sig. 
Det gäller dock inte gamla, sjuka och vid funktionsnedsättning. 

✓ Samarbetssvårigheter behöver inte ha påverkat produktionen 

negativt för att räknas som saklig grund – samarbetssvårigheterna 

ska istället vara så svåra att de påverkat arbetsplatsen negativt och 

vara av sådan karaktär att de måste åtgärdas. Uppsägning måste då 

framstå som den enda kvarvarande rimliga åtgärden. 

✓ Om man har misskött sig allvarligt ska det normalt inte vägas upp 

av lång och prickfri tjänst innan man misskötte sig. 

Dessa förändringar är dock marginella, eftersom parterna är överens om att dagens 

rättspraxis ska gälla även fortsättningsvis. 
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Vad händer med anställningen vid tvist? 

• Huvudregeln är att anställningen inte består under tvist. Undantag från den 

regeln kan ske för förtroendevalda och vid uppsägningar på grund av 

sjukdom.  

• Istället får den uppsagda rätt till a-kassa efter sex dagar. Om hen är 

medlem i ett fackförbund som är anslutet till huvudavtalet och facket 

driver tvisten till domstol, finns även en tilläggsförsäkring i huvudavtalet 

som gör att man får 80 procent av lönen. Skulle den uppsagda få ett arbete 

med en lägre lön fyller försäkringen upp lönen till 100 procent. 

• Om det visar sig i arbetsdomstolen att det inte fanns sakliga skäl för 

uppsägning, måste arbetsgivaren betala retroaktiv lön för tvistetiden, samt 

betala skadestånd som är 50 procent högre än idag. 

• Om arbetsgivaren vinner i domstol, blir det alltså billigare att säga upp en 

person. Men om arbetsgivaren förlorar blir det dyrare, eftersom 

skadestånden höjs. 

 

A-kassa 

• Parterna är överens om att inleda samverkan med staten i syfte att utreda 

förutsättningarna för en kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring.  

• Det finns även en målsättning om minskad överfinansiering av A-kassan. 

Pengarna som betalas in till a-kassan ska alltså användas till att höja 

ersättningsnivåerna – inte vara en kassako för staten. 

• Tanken med en kollektivavtalad a-kassa är att flertalet löntagare ska kunna 

få ut 80 procent i ersättning vid arbetslöshet. Idag innebär taket i den 

statliga a-kassan att många bara får ut 50-60 procent. 

• I augusti 2021 beslutade regeringen att tillsätta en utredning som ska 

kartlägga, analysera och redovisa förutsättningarna för en ny 

kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring. 

• Vi ser fram emot att bidra till utredningen med vårt fackliga perspektiv. IF 

Metall, Kommunal, PTK och Svenskt Näringsliv (som står bakom 

partsöverenskommelsen) kommer att ingå i en arbetsgrupp som kopplas till 

utredningen. Vi kommer även att kunna utöva inflytande via LO. 

• Utredningen ska vara klar senast i december 2024. Det är bra att den får 

god tid på sig. Det här är komplicerade frågor som måste belysas ur många 

aspekter.  

 

Vägen mot nytt huvudavtal och ny lagstiftning 

• I slutet av 2020 träffade IF Metall, Kommunal, PTK (tjänstemännens 

förhandlingsorganisation) och Svenskt Näringsliv en 

partsöverenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd. 

• Då tillsatte regeringen tre utredningar för att översätta 

partsöverenskommelsen till lagförslag. I dessa utredningar har IF Metall, 

Kommunal, PTK och Svenskt Näringsliv varit representerade. 

Utredningarna presenterades den 7 juni 2021. 

• Utredningarna har varit lyhörda inför parternas synpunkter. Vi har kunnat 

påverka – det har haft stor betydelse att vi har varit med. I utredningarna 

har maktbalansen mellan facken och arbetsgivarna bevarats, precis som i 

partsöverenskommelsen. 

• Över sommaren var förslagen ute på remiss – sista dagen att skicka in 

remissvar var den 15 september 2021. 
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• I medierna talas det nästan bara om negativa remissvar. Men väldigt många 

är positiva. Särskilt till delarna om omställning och studiestöd, som är 

väldigt viktiga för oss. 

✓ Arbetsdomstolen konstaterar i sitt remissvar att arbetsgivarnas 

omplaceringsskyldighet blir starkare nu än tidigare. AD konstaterar 

även att prognostänk och intresseavvägning redan idag är tydligt borta 

ur domstolspraxis. 

• Den 10 november 2021 presenterade LO och Svenskt Näringsliv en 

överenskommelse som syftar till att ansluta LO till det nya huvudavtalet. I 

den överenskommelsen har LO förhandlat fram att även visstidsanställda 

och uppsagda på grund av sjukdom ska få använda sig av TSL:s 

omställningsstöd, även om deras LO-förbund inte är med i huvudavtalet. 

• Nästa steg är att regeringen tar fram en lagrådsremiss, alltså ett förslag till 

lagstiftning, som ska vara klart vid årsskiftet 2021/22. 

• Någon gång under vintern/våren 2022 ska riksdagen fatta beslut. 

• Tanken är att den nya lagstiftningen ska börja gälla den 30 juni 2022, och 
börja tillämpas den 1 oktober 2022. 

• Det nya omställningsstudiestödet ska börja gälla 1 januari 2023. 

• Det betyder att vårt avtalsråd behöver fatta beslut om det nya huvudavtalet 

(att ansluta oss eller inte) någon gång under 2022. Förmodligen på 

majmötet. 


