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Status just nu  

⚬ Det pågår förhandlingar om pension – förslag på 

principöverenskommelse är lagt och accepterat av 4 av 6 

motparter. 

⚬ Vi står i begrepp att inleda förhandlingar om omställning och 

anställningsskydd nästa vecka. Bakgrunden till det är de 3 så 

kallade ”Bokstavsutredningarnas” förslag och att parterna på privat 

sektor har träffat en partsöverenskommelse om trygghet, 

omställning och anställningsskydd. 

⚬ Vi står i begrepp att inleda ett partsgemensamt arbete med facken  

avseende friskfaktorer. 



Varför behöver vi träffa överenskommelser 
på dessa områden?

Pension:

Vi behöver gå från förmåns- till avgiftsbestämda pensionslösningar.

⚬ Snabbt ökande pensionsskulder. 

⚬ Premienivåerna är högre på övriga arbetsmarknaden.  

⚬ Vi ser en rekryteringsutmaning framöver, det finns behov av tydliga, enkla och attraktiva villkor med 
förutsägbara kostnader.

Omställning/AB:

⚬ Omställning är en nyckelfråga för att arbetsgivarna och sektorn ska klara 
kompetensförsörjningsutmaningen framöver.

⚬ För att Omställningsfonden ska bli registrerad och för att ta del av det statliga stödet på 0,15 % av den 
totala lönesumman.

⚬ Allmänna bestämmelser behöver anpassas till de förändringar som föreslås i LAS.

Arbetsmiljö 

⚬ En av de viktigaste frågorna framgent. Inte minst i kölvattnet av pandemin och belastningen på personal 
i vissa verksamheter. 



Att hantera i Omställningsavtalet -
primärt 

⚬ Premien. 

⚬ Kretsen som ska omfattas när det gäller ”förlorad” 

anställning.

⚬ Hur ska vi bygga ihop det nya statliga systemet 

(omställningsstudiestöd), vårt befintliga system 

(förbyggande insatser) samt möjliggöra avtalade 

ersättningar som kompletterar 

omställningsstudiestödet?



Att hantera i Allmänna bestämmelser 

⚬ Anpassa Allmänna bestämmelser till de ändringar som 

föreslås i LAS. Vi behöver bland annat titta på reglerna 

avseende visstid,  konvertering och arbetsbrist. 

⚬ Samma AB för samtliga fack. 



Arbetsmiljö

⚬ Facken har framfört att man vill göra en bred 

överenskommelsen som innefattar pension, omställning 

och arbetsmiljö.

⚬ I HÖK 20 finns en protokollsanteckning med flera av 

facken avseende ett arbete med friskfaktorer. Detta 

arbete ska hanteras av parternas Arbetsmiljöråd.

⚬ Vi tror att facken vill lyfta in detta arbete som en del av 

den slutliga överenskommelsen och ser positivt på det.   



Löpande avstämningar med 
Avtalsrådet

Ev behov av förstärkning med extra HR-kompetens per 

bransch



TACK!
Följ oss gärna på sociala medier.


