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Avsiktsförklaring om friska arbetsplatser

Juni 2022 Riksdagsbeslut 

Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på 

arbetsmarknaden

Bakgrund



Lagar med koppling till omställningsavtalen

Lag om 

grundläggande omställnings-
och kompetensstöd

Lag om 

omställningsstudiestöd

Syfte: 

Att stärka enskilda personers 

framtida ställning på den svenska 

arbetsmarknaden

Syfte: 

Att förbättra förutsättningarna för 

vuxna att finansiera studier som 

stärker deras framtida ställning på 

arbetsmarknaden



⚬ Möta arbetsgivarens, sektorns och arbetsmarknadens 

kompetensförsörjningsbehov

⚬ Insatser som främjar livslångt lärande och stärker 

arbetstagares ställning på arbetsmarknaden

⚬ Flera olika insatser och stöd

Syfte



Övergripande

⚬ Gäller samtliga Sobonas medlemmar med något undantag fr om 1 oktober 2022 

och tillsvidare (Kompetens- och omställningsavtal KOM-KR samt KFS 

Trygghetsavtal)

⚬ Alla anställda arbetstagare med undantag för bla VD (begränsning framgår i § 6 3e 

stycket Lagen om grundläggande omställnings- och kompetensstöd)
• Tillsvidare och tidsbegränsat anställda

• Oavsett tillämpligt kollektivavtal (med något undantag)

⚬ Olika avgränsningar/kvalifikationskrav för olika insatser/stöd



Övergripande forts

⚬ Insatser under anställning
• Grundläggande och individuellt stöd

• Samtal om kompetens (tidsbegränsat anställda arbetstagare)

• Studiestöd 

• Förebyggande insatser

⚬ Insatser efter anställning
• Aktiva omställningsinsatser (grundläggande och individuellt stöd samt utökade insatser)

• Studiestöd

• Ekonomiska förmåner (ersättning under ledighet från arbetet, särskild resp kompletterande 

omställningsersättning)

⚬ Utförare – KFS Trygghetsfond samt Omställningsfonden
• Strategiskt stöd 

• Stötta AG att informera arbetstagarna



⚬ Arbetsgivaren ska informera arbetstagare om 
möjlighet till stöd från Trygghetsfonden/ 
Omställningsfonden

⚬ Tillhandahålla uppgifter/underlag till fonderna 
(uppgiftsskyldighet)

⚬ Anmäla tillsvidareanställd AT till fonden
• Uppsagd pga arbetsbrist

• Överenskommelse pga arbetsbrist eller sjukdom

⚬ Samtal om kompetens (ATs initiativ)

⚬ Bevilja studieledighet eller ledighet om möjligt i 
samband med uppsägning

⚬ Betala premier

⚬ Nyttja möjligheten att ansöka om medel till 
förebyggande insatser

Arbetsgivarens uppdrag



⚬ Arbetsgivaren betalar en årlig 
premie till Omställningsfonden

⚬ Premien är 0,25 % av lönesumman
• 0,15 % statlig ersättning tillbaka 

till arbetsgivare
• Särskild reglering för fd KFS-

bolag (rabatt med 0,1%)

⚬ Premien finansierar alla insatser 
enligt avtalet inkl förebyggande 
insatser

Finansiering och premie



Förebyggande insatser för Sobona-
företagen

⚬ Arbetsgivarens kompetensförsörjningsbehov på kort 

och/eller lång sikt

⚬ Arbetstagarens behov av tidig omställning genom 

kompetensutveckling i syfte att öka 

anställningstryggheten hos arbetsgivare, samt

⚬ Vara utöver det som normalt kan anses vara löpande 

kompetensutveckling inom ramen för arbetstagarens 

befintliga anställning



Ansöka om medel för förebyggande 
insatser

⚬ Kartläggning

⚬ Dialog

⚬ Beskriv behov

⚬ Vad händer om insatsen inte genomförs

⚬ Vilka som berörs av insatsen

⚬ Vad insatsen är

⚬ Kostnad



Strategiskt stöd

⚬ Fonderna kan ge stöd och vägledning vid arbete med 

strategisk kompetensförsörjning

⚬ Strategiskt stöd kan vara stöd i behovs- och 

omvärldsanalys, att konkretisera framtida 

kompetensbehov, kompetensinventering, framtagande 

av kompetensstrategi samt att sätta mål och uppföljning 

av dessa.



- Avtal, kommentar samt övrigt 

underlag finns tillgängligt på 

www.sobona.se samt 

www.omstallningsfonden.sew

.sobona.se

Tack!

http://www.sobona.se/
http://www.sobona.se/


TACK!
Följ oss gärna på sociala medier.


