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Stora satsningar på 
kompetensutveckling

Som vd för Omställningsfonden blir jag då och då  
inbjuden att i olika sammanhang prata om arbetsmark
nadsfrågor. Vart jag än kommer är det två begrepp som 
alltid förs på tal; ”livslångt lärande” och ”kompetens
utveckling mitt i livet”. 

Frågorna är centrala för både arbetsgivare och 
fackförbund samt för den enskilde individen. Parternas 
beslut att satsa på tidig lokal omställning, TLO, har 
medfört en winwinsituation för såväl medarbetare 
och arbetsgivare som samhället i stort. Framför allt ser 
vi hur arbetsgivare arbetar med kompetensutveckling 
av medarbetare för att möta framtida behov.

När vi nu är inne i det sista av de tre försöksåren 
med TLOKL kan vi se att cirka 5 500 anställda hittills 
fått kompetensutveckling med tidig lokal omställning. 
Och samtidigt ska vi komma ihåg att detta inte är en 
del av den ordinarie kompetensutvecklingen för att 
klara sitt arbete, utan kompetensutveckling för att klara 
av helt eller delvis nya arbetsuppgifter. Vi ser också att 
kompetensutvecklingen sker på alla nivåer, både bland 
medarbetare med kort utbildning och bland de med en 
längre akademisk utbildning. Det ska bli intressant att 
summera hur många det rör sig om vid årets slut.  
Blir det 15 000 eller kanske 20 000 medarbetare som 
kompetensutvecklats i välfärdssektorn?

Samtidigt har fler medarbetare sagts upp än  
någonsin tidigare i Omställningsfondens historia. Totalt 
har Omställningsfonden fått in 1 412 anmälningar om 
medarbetare som sagts upp på grund av arbetsbrist. 
Cirka 70 procent av dessa kommer från kommunala 
HVBhem som helt lagt ned eller kraftigt minskat sin 
verksamhet. Det visar på vikten av att ha en väl funge
rande organisation för att kunna göra de omställningar 
som en arbetsmarknad i förändring kräver. 
 
Lars Hallberg
Verkställande direktör



Vårt fokus är att hjälpa varje jobbsökare 
till ett nytt jobb, eftersom nytt jobb inne
bär större långsiktig trygghet än tidsbe
gränsade ekonomiska stöd. Visionen är att 
alla som kan och vill arbeta också ska ha 
ett arbete att gå till. Omställningsavtalet 
omfattar cirka 1,1 miljoner anställda.

Det aktiva omställningsarbetet startar så 
fort som möjligt efter en uppsägning och 
utgår från varje jobbsökares egna förut
sättningar. Därmed ökar möjligheterna 
att snabbt få ett nytt jobb eller att starta 
eget företag. Omställningsfondens rådgi
vare ansvarar för att kartlägga varje jobb
sökares individuella behov, vilket mynnar 
ut i en handlingsplan och insatser för att 
hjälpa jobbsökaren till ett nytt arbete. 

Sedan januari 2017 arbetar Omställ
ningsfonden också aktivt med tidig lokal 
omställning, TLOKL som omfattar cirka 
730 000 anställda. Överenskommelsen 

Omställningsfondens uppdrag är att stödja och hjälpa 
anställda som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist 
inom kommuner och landsting, samt företag och kom
munalförbund som är medlemmar i Sobona (f d Pacta). 

Vår verksamhet
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ger ett förstärkt skydd vilket innebär att 
färre medarbetare riskerar att sägas upp 
på grund av arbetsbrist. TLOKL finansie
ras genom tidigare inbetalda medel till 
Omställningsfonden.

I korthet handlar överenskommelsen om:

•  Att stärka anställdas eller grupper av 
anställdas kompetens för att i god tid 
möta förändrade behov inom verksam
heten. På det sättet kan de som riskerar 
att bli övertaliga få möjlighet till andra 
arbetsuppgifter inom organisationen.

•  Att erbjuda arbetstagare omställnings
stöd för att få kompetens till en ny 
tjänst, då personen i fråga inte kan åter
gå till sin gamla tjänst efter en avslutad 
rehabilitering.

•  Att erbjuda stödsamtal/coachning till 
såväl chefer som medarbetare inför en 
övertalighetssituation.

Vision:  
Alla som kan och vill arbeta ska också ha 
ett arbete att gå till.

OMSTÄLLNINGSFONDEN  
FINNS I HELA LANDET

rådgivare på 
olika platser i 
Sverige

arbetar på 
huvudkontoret  
i Stockholm

• Luleå
• Östersund
• Stockhom
• Göteborg
• Malmö



2018 är ett rekordår för Omställningsfonden när det gäller 
antalet uppsagda medarbetare. Totalt har 1 412 personer 
sagts upp på grund av arbetsbrist. 96 procent av de upp
sagda kommer från kommunala arbetsgivare, en procent 
från landsting eller region, två procent från företag anslutna 
till Sobona och en procent från kommunalförbund.

Den stora merparten av de uppsagda har varit anställda på 
HVBhem. I takt med minskat antal flyktingar minskar också 
behovet av anställda, med uppsägningar som följd. Många 
gånger är detta personer som behöver mer stöd från  
Omställningsfonden än andra yrkesgrupper. Det kan bero  
på att de saknar såväl formell utbildning som kontaktnät.  
I flera fall finns det även betydande språksvårigheter. 

En av grundpelarna för att komma vidare mot nytt jobb 
är så kallade aktiva insatser som Omställningsfondens 
rådgivare och specialister stöttar med. Aktiva insatser är 
alla insatser som görs för att jobbsökare ska komma i ny 
sysselsättning. Det kan vara hjälp med ansökningshand
lingar och cv, coachning, kurser eller utbildningar. Under 
2018 har exempelvis flera jobbsökare fått hjälp med kör
kort vilket lett till nytt jobb inom såväl transportsektorn 
som hemtjänsten.

Fler uppsagda men  
många vidare i jobb  
och studier

Aktiva insatser

har fått nytt jobb

Behandlingsassistent/Socialpedagog 

Socialt arbete, annat 

Vårdare  

Personlig assistent

 

Skötare

20 %

39 %

8 %

3 %

3 %

Nytt jobb                   81 %

Studier                   10 %

Arbetssökande  4 %

Tackat nej till stöd      5 %

Av de som fått nytt arbete har:
• 56 % fått en tillsvidareanställning
• 34 % en visstidsanställning längre än sex månader 
• 7 % en visstidsanställning kortare än sex månader 
• 3 % har startat eget företag

De fem största yrkesgrupperna bland de uppsagda



Varje år mäter Omställningsfonden hur nöjda jobbsökare och arbetsgivare är med vår 
service och våra tjänster. Undersökningen 2018 visar att 75 procent av jobbsökarna 
ger ett mycket positivt eller positivt helhetsbetyg till Omställningsfonden. Det jobb
sökarna framförallt är nöjda över, är engagemanget och hjälpen att komma vidare.

Bland arbetsgivare uppger hela 89 procent anger att de är mycket positiva eller  
positiva gällande Omställningsfondens arbete med uppsagda medarbetare.  
70 procent anger att de känner till Omställningsfonden mycket väl eller väl. 

Jobbsökare och  
arbetsgivare nöjda med  
Omställningsfonden     

Akasseutfyllnaden kan ge ekonomiskt 
stöd på upp till 80 procent av lönen, 
inklusive akasseersättning, i 200 dagar. 
Därefter upp till 70 procent av lönen, 
inklusive akasseersättning, i 100 dagar. 

Ersättning istället för akassa kan betalas 
om jobbsökaren deltar i en aktiv insats 
som medför att jobbsökaren mister  
rätten till akassa.

Jobbsökare hos Omställningsfonden  
kan också få ekonomiskt stöd i form av 
akasseutfyllnad och ekonomisk ersätt
ning istället för akassa. 

Ekonomiska 
förmåner

NÖJDHET ARBETSGIVARE NÖJDHET JOBBSÖKARE

75 % ger ett mycket positivt eller positivt sammanfattande  
helhetsbetyg till Omställningsfonden.

89 % anger att de är mycket positiva eller positiva gällande  
Omställningsfondens arbete med uppsagda medarbetare. 
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Under 2018 har Akasseutfyllnad betalats 
ut till 56 personer som i genomsnitt har 
fått ersättning i 97 dagar. Ersättning 
istället för akassa har betalats ut till  
16 personer som i genomsnitt har fått 
ersättning i 27 dagar. 
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1 mycket dåligt
5 mycket bra

1 mycket dåligt
5 mycket bra



2018 är det andra året av den treåriga 
försöksverksamheten. Fokus har varit  
att sprida information kring TLOKL och 
att inspirera arbetsgivare och fackliga 
företrädare i arbetet med avtalet.  
Omställningsfonden har på olika sätt 
mött 93 procent av arbetsgivarna inom 
kommuner, landsting och regioner. 

Totalt har Omställningsfonden godkänt 
643 föranmälningar om insatser till ett 
värde av 314 Mkr, fördelat på 229 arbets
givare. 6 090 personer har tagit del av 
insatser fördelat enligt följande:

• Kompetenshöjande insatser, 86 procent
• Coachning och stödsamtal 9 procent 
• Ohälsa för 5 procent 

Tidig lokal omställning 
för att möta förändrade 
behov

Ingående saldo 2017 för tidig lokal om
ställning är 756 Mkr. Totalt har 38,6 Mkr 
betalats ut sedan start. Att summan är 
relativt låg i förhållande till saldot beror 
bland annat på att många insatser på
går under lång tid och att rekvirering av 
medel från Omställningsfonden sker i 
efterhand.

Tidig lokal omställning, TLOKL är en bilaga till omställ
ningsavtalet KOMKL. Med hjälp av medel avsatta för 
tidig lokal omställning kan arbetsgivare möta förändrade 
kompetens och bemanningsbehov och därigenom få 
förutsättningar för ett framgångsrikt omställningsarbete 
som är till nytta för både med arbetare, arbetsgivare och 
samhället i stort.

Fördelning av godkända insatser

Kompetenshöjande insatser 86 %

Coachning och stödsamtal  9 % 

Ohälsa    5 %



Tack vare TLO-medel kan vi  
nu göra en stor satsning på en 
yrkesgrupp som gör ett viktigt 
och betydelsefullt arbete, men 
som sällan får den här chansen 
till kompetensutveckling.
Jimmy Andersson, förhandlingschef i Tyresö kommun

Garanterar nytt jobb. Totalt får 15 köks
biträden grundläggande storkök och 
restaurangutbildning, och en vidare
utbildning till kock. Utbildningen sker 
parallellt med det ordinarie arbetet och 
kommer huvudsakligen vara förlagd till 
eftermiddag och kvällstid.

– Efter avslutade och godkända studier 
har vi garanterat alla deltagare ett nytt 
arbete som kock inom kommunens  
måltidsverksamhet, berättar Jimmy 
Andersson, förhandlingschef i Tyresö 
kommun.

Dialog med facken
Den första delen av kompetensutveck
lingen startade för sju veckor sedan. Men 
själva arbetet att använda TLOmedel 
startade redan i mitten av februari 2017.

 – Vi fick information om möjligheterna  
med tidig lokal omställning och kort därpå 
inledde vi en dialog med de lokala fackför
bunden med utgångspunkt i faktorer som:

•  Hur ser rekryteringssituationen ut för 
kommunen på såväl kort som lång sikt?

•  Vilka yrkesgrupper förväntas få för
ändrade krav eller kan komma att bli 
föremål för omställning eller behov av 
omfattande kompetensutveckling?

•  Vilket mervärde får satsningen för våra 
medborgare i relation till uppsatta mål? 

•  Vilken satsning ger mest tillbaka till 
invånaren och individen?

•  Vilka är konsekvenserna om vi inte  
genomför just denna satsning?

Allt klart innan inbjudan
Parterna gick grundligt till väga och kom 
så småningom fram till att det var just 
en kompetensutvecklingsinsats för köks
biträden man skulle satsa på. Men innan 
Tyresö kommun gick ut med en förfrågan 
till medarbetarna löste man också många 
av frågorna som förväntades uppstå 
tillsammans med facken, exempelvs vilka 
villkor som skulle gälla för deltagarna 

Från köksbiträde till kock 
med TLO-medel

under tiden för satsningen, vilka utbild
ningsaktörer som skulle kunna vara tänk
bara samt hur urvalet av deltagare skulle 
gå till.

Resultatet blev att alla tillsvidareanställda 
köksbiträden inom kommunens måltids
service fick möjlighet att anmäla sitt 
intresse för att delta.

Objektiv bedömning
– Sammanlagt fick vi in 19 intressean
mälningar som sedan följdes upp med 
intervjuer som Omställningsfonden an
svarade för. Det var ett sätt för oss att få 
en objektiv och oberoende bedömning 
av de sökande utifrån drivkrafter samt 
förutsättningar för att tillgodogöra sig 
utbildningen, säger Jimmy Andersson.
Av dessa 19 valdes 15 ut att delta i ut
bildningen som pågår till och med våren 
2020. De köksbiträden som går utbild
ningen och får godkända betyg kommer 
att erbjudas anställning som kock inom 
kommunens måltidsverksamhet.

Stolt över satsning
– Tack vare TLOmedel kan vi nu göra 
en stor satsning på en yrkesgrupp som 
gör ett viktigt och betydelsefullt arbete, 
men som sällan får den här chansen till 
kompetensutveckling. Jag känner en stor 
stolthet över vår satsning och på det sätt 
den kommer både våra medarbetare, oss 
som arbetsgivare och våra medborgare 
tillgodo, avslutar Jimmy Andersson.

Tyresö kommun har valt att satsa sina medel inom 
tidig lokal omställning (TLOKL) på en tvåårig kompe
tensutvecklingsinsats för köksbiträden att bli kockar.



Omställningsfonden
118 82 Stockholm
08 452 78 00
omstallningsfonden.se

Omställningsfonden omfattar 1,1 miljoner anställda inom 
kommuner, regioner samt kommunalförbund och företag  
anslutna till Sobona. Stiftelsen arbetar utifrån ett kollektiv-
avtal som Sveriges Kommuner och Landsting samt Sobona 
träffat tillsammans med Kommunal, OFRs förbunds områden 
och AkademikerAlliansen.  


