


TRRs uppdrag från den 1 oktober = Nytt från och med 1 oktober

Tjänsteman i Omställning Tjänsteman i Anställning
Omställningsstöd och AGE till tjänsteman i 
omställning 

Kollektivavtalade 
tilläggstjänster

Grundläggande
tjänster

Rådgivning (Jobbsökningoch företagsstart)

Vägledning (Karriär-, yrkesvägar och studier)

Övriga ekonomiska omställningsinsatser

Förstärkt stöd vid ohälsa

AGE

TRR Studieersättning

Köpt utbildning

Kortvarigt och kompletterande studiestöd

Kompletterande a-kassa vid tvist om uppsägning

Bedömning och yttrande till CSN

Köpt utbildning

Kortvarigt och kompletterande studiestöd

Bedömning och yttrande till CSN

Vägledning (Karriär-, yrkesvägar och studier)

Digitalt stöd kring: Rådgivning (Jobbsökning och 
företagsstart)

(inklusive tidsbegränsat anställda)
Kompetensstöd till tjänsteman i anställning



• Gäller både:

• tjänsteman i omställning.

• tjänsteman i anställning.

• Tjänsteman som är mellan 27-62 år.

• Tjänsteman som arbetat minst 
16 timmar per vecka i 8 år (under en period 
av 14 år).

• Tjänsteman som arbetat minst:

• 12 av de senaste 24 månaderna.

• 16 timmar i veckan eller mer.

• Ansökan kan göras från oktober 2022, men 
gäller studier från den 1 januari 2023 
och framåt.

Villkor nya omställningsstudiestödet



• Efter ansökan på TRR.se kan 
tjänstemannen boka ett personligt 
samtal med en vägledare på TRR.

• I samtalet kan ges stöd att hitta rätt 
väg framåt och diskutera olika 
utbildningar.

• För att kunna få ekonomiskt stöd för 
studier behöver ett vägledningssamtal 
ha genomförts.

• Samtalen kan hållas via telefon eller 
digitalt.

Vägledningssamtal -
för tjänsteman i anställning



Mer förmånligt studiestöd för att stärka sin 
framtida ställning på arbetsmarknaden 
Består av två delar:

• CSN omställningsstudiestöd.

• TRR kompletterande studiestöd.

Kan få upp till 80 % av lönen i 
max 44 veckor vid heltidsstudier.

Utökat studiestöd 



TRR.se

CSN.se

PTK.se

svensktnaringsliv.se

Omställningsstudiestöd - Regeringen.se

Mer information om 
Huvudavtalet

https://www.trr.se/aktuellt/nya-mojligheter-pa-arbetsmarknaden/
https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/omstallningsstudiestod.html
https://www.ptk.se/sakfragor/trygghetsoverenskommelsen/
https://www.svensktnaringsliv.se/sakomraden/arbetsratt/epokskifte-nar-nya-huvudavtal-signerades_1187198.html
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/trygghet-och-omstallning/ett-nytt-offentligt-studiestod--omstallningsstudiestod/


TRR Kontaktcenter 

Telefon: 020-877 877

Mejl: kontakt@trr.se 

Tips, fördjupad information och 
inspiration hittar du på trr.se

För frågor och information





• Startades 2004 av Svenskt Näringsliv 

och LO

• Finns i hela Sverige och har ca 60 

anställda

• 9 av 10 får nytt jobb, lika många är 

nöjda med vår hjälp

• 4 av 5 får ett lika eller mer kvalificerat 

jobb

• 300 000 har fått hjälp sedan starten, i 

snitt 15 000 per år

• Stödet omfattar 80 000 företag och 2 

miljoner anställda

Om Trygghetsfonden TSL



När och hur kontakta Trygghetsfonden TSL?

• Vid varsel om uppsägning på grund av arbetsbrist.

o Facklig representant och arbetsgivare ansöker om 

stöd.

• Vid uppsägning på grund av sjukdom.

o Även enskild person kan ansöka om stöd.

• Vid avslutad tidsbegränsad anställning.

o Även enskild person kan ansöka om stöd.

För personer som arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per 

vecka under en kalendermånad i minst 12 månader av de 

senaste 24 månaderna. Man kan få stöd till och med man 

är 64 år och 11 månader.

Ansökan görs på TSL.se.



Nytt omställnings- och 

kompetensstöd från 1 oktober



Två nya avtal
1. Huvudavtalet om trygghet, omställning och 

anställningsskydd

2. Kollektivavtal om omställningsförsäkring för arbetare

De nya avtalen gäller från och med den 1 oktober 2022.



Tre olika stödnivåer

Vägledning/rådgivning

Huvudavtalet för trygghet, 
omställning och 
anställningsskydd

Kollektivavtalet om 
omställningsförsäkring för 
arbetare

Ej varit anställd i företag med 
kollektivavtal inom TSL/TRR under 
12 av de senaste 24 månaderna

Offentligt omställningsstudiestöd

Förstärkt stöd vid sjukdom

Kompletterande kollektivavtalat
studiestöd

Kortvarigt kollektivavtalat
studiestöd

Köpt validering/utbildning

Avgångsbidrag (AGB) vid 
uppsägning på grund av 
arbetsbrist, sjukdom och 

avslutad tidsbegränsad 
anställning

Kompletterande a-kassa vid tvist 
om uppsägning

Vägledning/rådgivning

Offentligt omställningsstudiestöd

Förstärkt stöd vid sjukdom

Köpt kort validering/utbildning

Avgångsbidrag (AGB) vid 
uppsägning på grund av 
arbetsbrist

Vägledning/rådgivning

Offentligt omställningsstudiestöd

Förstärkt stöd vid sjukdom

Alla måste uppfylla aktualitetsvillkoret: 

Arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per 

vecka under en kalendermånad i minst 12 

månader av  de senaste 24 månaderna.

För ekonomiskt studiestöd krävs även att 

man uppfyller etableringsvillkoret: Arbetat i 

genomsnitt minst 16 timmar per vecka 

under en kalendermånad i minst 96 

månader (åtta år) inom de senaste 14 åren.



Mer information och kontakt
Mer information om omställnings- och 

kompetensstödet finns på:

• TSL.se

• Avtalat.se

• CSN.se (omställningsstudiestödet)
• Afaforsakring.se (avgångsbidrag – AGB)

Kontakta oss gärna!
Telefon: 010-480 91 20

E-post: info@tsl.se


