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Vilka är vi – en kort presentation



290 kommuner

21 regionerCa 650 kommunala företag, 
ca 60 000 medarbetare

Totalt 1,2 miljoner
medarbetare



KFS-företagens Trygghetsfond

Ca 500 Sobonaföretag

Ca 30 000 medarbetare



Omställningsfonden + KFS Trygghetsfond => Omställningsfonden 
= SANT

• Sobona-företag omfattas av någon av fonderna

• Avveckling av KFS Trygghetsfond sker under de närmast ca 5 åren

• Samtliga Sobona-företag kommer att omfattas av Omställningsfonden 
efter avvecklingen genomförts

• Tills avvecklingen genomförts hanteras frågorna i samverkan och med 
gemensam administration



Förebyggande insatser - 37 miljoner för kompetensutveckling 2021

•När verksamheter utvecklas ställs många gånger krav på ny kompetens hos
medarbetarna.

• För att minska risken för uppsägningar på grund av arbetsbrist kan 
arbetsgivarens förändrade kompetens- och bemanningsbehov mötas med
kompetensutveckling

•Medlemmar i Sobona kan ansöka om medel för kompetensutveckling.

• Totalt finns 37 miljoner avsatta för Sobona-företagen under 2021.



Förebyggande insatser- kompetensutveckling

Syfte

• Möta verksamhetens 
kompetensförsörjningsbehov

• Trygga medarbetarens möjligheter till 
fortsatta arbete

Målsättning

• Öka medarbetarens fortsatta 
anställningsbarhet

• Undvika/minimera risk för övertalighet

• Förbättra verksamhetens kvalitet och 
effektivitet



Förebyggande insatser

• Insatser för att ge medarbetare ny 
kompetens för helt eller delvis nya 
arbetsuppgifter för att undvika/minimera 
risken för övertalighet

• Ohälsa – trygga medarbetaren till 
fortsatt anställning  

• Stödsamtal/coachning vid övertalighet

• Utbildningar

• Studiematerial

• Lön för projektledning

• Handledning

• Omställningscoachning

• Utbildning för chefer inför övertalighet



Förebyggande insatser – facklig samverkan

Dialog och analys i lokal samverkan om områden och aktiviteter som ska ligga till grund 
för ansökan att finansieras med medel för förebyggande insatser

Hänsyn tas till: 

• Verksamhetens förutsättningar

• Kompetensbehov de kommande åren

• Situationen avseende tidsbegränsat anställda  och långtidssjukskrivna arbetstagare



Sammanfattning  - ansöka om medel för kompetensutveckling

• Identifiera vilka kompetensutvecklingsinsatser ni behöver för att möta 
verksamhetens och medarbetarnas kompetensbehov. På kort och lång sikt 
= kompetensförsörjningsplan.

•Kontakta vid behov din rådgivare i Omställningsfonden eller 
verksamhetsansvarig i KFS Trygghetsfond för rådgivning och stöd.

• Samverka och ha dialog med era lokala fackliga företrädare.

•Arbetsgivaren beslutar om vilka insatser som ska prioriteras i ansökan. 

•Ansök om projektmedel för insatsen på webbformulär på 
Omställningsfondens hemsida. Länk finns från KFS Tf hemsida.



Förebyggande insatser Sobona-
företag – handläggning

Ansökan i 
gemensamt 

system
OM/KFS Tf

Bedömningsgrupp 
OM/KFS Tf

Parternas 
bedömningsgrupp

OM/KFS Tf

Parterna/BG o 
styrelse/OM

Parterna/BG o 
styrelse/ KFS Tf



Information vid Sobonas möten
våren 2021

• 10/2 Sobonas aktualitetsdag för HR

Branschråd
• 11/2 Besöksnäring
• 11/2 Energi
• 12/2 Vård och Omsorg
• 19/2 Flygplatser
• 24/2 Region och samhällsutveckling
• 2/3 Räddningstjänst
• 9/3 Trafik
• 10/3 Vatten och miljö
• 12/3 Utbildning
• 17/3 PASS
• 17/3 Fastigheter



Anmäl dig till vårt nyhetsbrev på hemsidan

linkedin.com/company/omstallningsfonden

facebook.com/Omstallningsfonden

omstallningsfonden.se

Kontakta oss:

info@omstallningsfonden.se
Tel: 08-452 78 00

mailto:info@omstallningsfonden.se


KFS-företagens Trygghetsfond

https://www.trygghetsfonden.se/

Adress: Hornsgatan 15, 118 82 Stockholm.

Telefon: 070-419 33 95
Växel: 08-452 78 00

Epost: johan.friso@omstallningsfonden.se

info@kfs.net

mailto:johan.friso@omstallningsfonden.se
mailto:info@kfs.net


Kontaktuppgift Cecilia Tazewell, förhandlare Sobona
för frågor om kollektivavtalen.

08-452 72 69
072-884 51 33
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm
www.sobona.se

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.sobona.se/&data=02|01|johan.friso@kfs.net|bb7540e3642b43b1bca308d6be6f7968|1d27707ffc97444caec258fc8ce76d76|1|0|636905783318105145&sdata=0qanISBvnx4kj4333cRBXp6FfDVIi8bHLR0rlOkOqj4%3D&reserved=0

