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Turordning vid arbetsbrist och tidig lokal omställning- nya regler 1/6 2017 

Bakgrund 

SKL/Pacta har enats med Läkarförbundet, Kommunal, Vision/Akademikerförbundet SSR, 

Vårdförbundet/Fysioterapueterna och AkademikerAlliansen (17 Saco-förbund) om ändringar i 

Allmänna bestämmelser (AB) § 35 och i Omställningsavtalet (KOM-KL).  

Överenskommelserna innebär att det tillförs två nya bilagor om tidig lokal omställning (TLO-

KL) till KOM-KL samt att bestämmelsen avseende turordning och företrädesrätt i AB § 35 

ändras. De överenskomna ändringarna ska tillämpas under en försöksperiod på 3 år, 2017-

2019. Innan periodens slut ska en partsgemensam utvärdering göras.  

Skälet till överenskommelsen är att antalet uppsagda pga arbetsbrist har minskat succesivt de 

senaste åren, från en, i jämförelse med den övriga arbetsmarknaden, redan låg nivå. Det har 

lett till att den premie enligt KOM-KL som betalas av landsting/region/kommun och Pacta 

företag till Omställningsfonden överstiger fondens behov. Fonden är fn starkt 

överkonsoliderad vilket kan få skattemässiga effekter. Mycket talar också för att antalet 

uppsagda inte kommer att öka under de närmaste åren. Under 2017-2019 kommer därför 

ingen premie att betalas till KOM-KL, men i stället ska medel tillgängliggöras lokalt till tidiga 

omställningsåtgärder, dvs åtgärder kan sättas in före och inte bara efter uppsägning p g a 

arbetsbrist. Åtgärderna som kan bli aktuella är t ex utbildningsinsatser. I och med proaktiva 

och individuella omställningsåtgärder som sätts in i ett tidigt skede är syftet att i större 

utsträckning kunna förebygga arbetsbristsituationer.  

Överenskommelsen i korthet 

Införandet av TLO-KL innebär att lokala omställningsmedel tillgängliggörs till tidiga 

omställningsåtgärder med huvudsyfte att undvika framtida uppsägningar på grund av 

arbetsbrist. Det ges en möjlighet för alla arbetsgivare att avropa 0,3 procent av lönesumman 

för berörda organisationer, till lokala omställningsåtgärder under perioden 2017-2019. Det 

exakta belopp som kommer att gälla för respektive arbetsgivare räknas ut av och 

kommuniceras via Omställningsfonden. Sammantaget är det cirka 700 miljoner som kommer 

att kunna användas för tidiga lokala omställningsinsatser under treårsperioden, närmare 1 000 

kr per anställd i genomsnitt. 

 



Tidig lokal omställning - TLO-KL 

För att i ett tidigt skede kunna vidta åtgärder för att minska risken att hamna i en 

arbetsbristsituation både på lång och kort sikt införs en ordning med tidiga lokala 

omställningsmedel. Vid användning av lokala medel ska tidiga åtgärder kunna sättas in i syfte 

att stärka och ställa om medarbetare eller i syfte att stärka organisationens arbete med 

omställning så att omställningssituationer kan hanteras på ett bättre sätt för både arbetsgivare 

och medarbetare. 

Lokala medel kan användas i följande typer av situationer: 

- Medarbetare som riskerar att sägas upp på grund av arbetsbrist till följd av beslut om att höja 

kompetensnivån i verksamheten eller beroende på förändrade behov i verksamheten, erbjuds 

omställningsstöd i syfte att få kompetens för annan tjänst. 

- Medarbetare som inte kan återgå i befintlig anställning, men har en konstaterad 

arbetsförmåga efter avslutad rehabilitering, kan erbjudas omställningsstöd i syfte att få 

kompetens för annan tjänst. 

- Organisationer som står inför en omställning erbjuds utbildning och stöd i det svåra samtalet 

och hantering av en arbetsbristsituation. 

- Stöd kan ges genom enskilda samtal till medarbetare som arbetar inom verksamhet som är 

föremål för arbetsbrist. 

- Lokala parter kan även enas om andra åtgärder som de anser fyller syftet lokal omställning 

För att få tillgång till de lokala medlen krävs att arbetsgivaren upprättar en handlingsplan för 

hur man tänker sig kunna arbeta lokalt det kommande året. Arbetsgivaren ska diskutera med 

arbetstagarorganisationerna och komma fram till vad handlingsplanen ska innehålla. 

Handlingsplanen ska sedan skickas in till Omställningsfonden så att de kan bilda sig en 

uppfattning om framtida arbetsinsatser. För att sedan få medel utbetalda ska uppgifter lämnas 

in om de individer som ges lokalt omställningsstöd och underlag för de kostnader som 

uppstår. Mer detaljerad information om hur den administrativa hanteringen ska gå till kommer 

inom kort att finnas på Omställningsfondens hemsida, www.omstallningsfonden.se  

Ändring i AB 

Ändringarna i AB § 35 innebär en förenkling av bestämmelsen avseende turordning och 

företrädesrätt. Den fackliga tillhörigheten med samma yrkes/befattningsbenämning kommer 

inte längre att påverka utgången av turordningsprocessen. Principen sist in först ut gäller 

oavsett facklig tillhörighet. Gemensam turordning kommer att ske för medarbetare med i 

huvudsak jämförbara arbetsuppgifter. Utöver detta görs en utvidgning av området för 

företrädesrätt till återanställning. 

Den ändrade turordningsbestämmelsen gör det enklare än idag att tidigt kunna identifiera 

vilka medarbetare som behöver omställningsåtgärder. Turordningsreglerna blir nu lättare att 

förutsäga och förstå för både chefer och arbetstagare. Förändringen av turordningsreglerna 

syftar inte till att det ska bli enklare att säga upp fler medarbetare. Den syftar till att snabbare 

kunna identifiera vilka medarbetare som är i behov av tidiga omställningsinsatser. 

http://www.omstallningsfonden.se/


Med individuella, aktiva omställningsåtgärder som sätts in i tidigt skede kan arbetsgivaren 

arbeta på att i större utsträckning förebygga arbetsbristsituationer. TLO-KL innebär ett 

förstärkt skydd vilket innebär att färre medarbetare riskerar att sägas upp på grund av 

arbetsbrist. Detta är positivt för såväl medarbetarna som får möjlighet till 

kompetensutveckling och därmed ökad anställningsbarhet som för arbetsgivarna som har ett 

rekryteringsbehov. 

För de organisationer som inte omfattas av överenskommelsen gäller turordningsregeln i AB i 

lydelse 2014-10-01, § 35. För närvarande är det medlemmar i Lärarnas Riksförbund och 

Lärarförbundet som inte omfattas av TLO-KL och tidig lokal omställning. Oorganiserade 

medarbetare på dessa organisationers "avtalsområden" omfattas inte heller av ändringarna. 

AB § 35 Vissa bestämmelser om turordning och företrädesrätt (träder i kraft 1 juni 2017 

för Sveriges läkarförbund) 

Bestämmelsen avseende turordning och företrädesrätt struktureras om till följd av flera 

ändringar. Mom. 1 e), som innebär att arbetsgivaren, i de fall då flera fackliga organisationer 

organiserar samma befattningar/yrkesgrupper, ska göra turordningen vid uppsägning på grund 

av arbetsbrist i två steg, tas bort. Avtalsområde påverkar inte längre turordningskretsarnas 

utformning. Principen sist in först ut styr turordningen oavsett facklig tillhörighet. Vid lika 

anställningstid ger högre ålder företräde. 

Turordningskretsarna vid arbetsbrist indelas vidare utifrån befattningar med i huvudsak 

jämförbara arbetsuppgifter på varje driftsenhet för sig oavsett facklig tillhörighet. Med i 

huvudsak jämförbara arbetsuppgifter avses befattningar vars innehåll och kompetenskrav är 

sådana att dess innehavare kan utföra de arbetsuppgifter som ingår i de befattningar som 

jämförs med varandra. Vid bedömning av detta ska inte yrkes/befattningsbenämning vara 

avgörande utan det är det faktiska innehållet i de berörda befattningarna som ska jämföras och 

bedömas. Hänsyn till den praxis som utvecklats i Arbetsdomstolen kring skälig upplärningstid 

vid bedömning av tillräckliga kvalifikationer ska beaktas vid bedömningen. Är de 

befattningar som jämförs sådana att innehavarna efter sådan skälig upplärningstid kan utföra 

samtliga arbetsuppgifter i de olika befattningarna är de att betrakta som ”huvudsak 

jämförbara” i avtalets mening. Hur detta i praktiken kommer fungera för läkarna som har 

olika specialiteter och befattningar har vi för närvarande ingen praxis på. Förbundets 

utgångpunkt har varit att är man legitimerad läkare bör man kunna omfattas i större kretsar 

snarare än snävare kretsar som vår motpart argumenterar för. 

Det görs ett avsteg från reglerna i 22 § LAS om möjligheten till sammanläggning. 

Bestämmelsen i AB innebär att berörd arbetstagarorganisation kan begära sammanläggning 

av driftsenheter inom förvaltningsområdet på samma ort där arbetsbristen aktualiserats. Med 

berörd organisation avses sådan som har medlemmar som ingår i turordningskretsen. 

Sammanläggningen kan avse högst tre driftsenheter. Begär arbetstagarorganisation 

sammanläggning av driftsenheter ska sådan göras. Har samtliga berörda 

arbetstagarorganisationer inte enats om och, inom 7 kalenderdagar räknat från dagen för första 

förhandlingstillfället, meddelat arbetsgivaren vilka driftsenheter som ska läggas samman 

beslutar arbetsgivaren detta. 

 

Enmanskrets 

För det fall det efter sammanläggning av driftsenheter som beslutats av arbetsgivaren 

identifieras turordningskrets som endast består av en person ska på begäran av berörd facklig 

organisation, men enbart för den befattning som utgör enmanskretsen, sammanläggning ske 

av samtliga driftsenheter inom förvaltningen på orten. För det fall det enbart finns en 

driftsenhet inom förvaltningen på orten så kan berörd facklig organisation begära 



sammanläggning av upp till tre driftsenheter inom förvaltningen i arbetsgivarens hela 

verksamhet, dvs även utanför kommungränsen. 

 

Hur hanteras medel till lokal omställning? 

Finansiering TLO-KL 

▪ Ingen premie betalas in under kommande treårsperiod (totalt 0,3 % av lönesumman). 

▪ Tidigare inbetalda medel kan avropas till lokala omställningsåtgärder från 

Omställningsfonden.  

▪ Värdet som kan avropas är 0,3 % (0,1*3) av lönesumman för läkarna under kommande 

treårsperiod  

▪ Medlen är gemensamma och ska disponeras utifrån de behov som fack och arbetsgivare 

kommer fram till. Läkarförbundet och övriga fackförbund är inte garanterade sin del av 

medlen utan det är behoven som styr utifrån den handlingsplan som fack och arbetsgivare 

kommer fram till 

 

Vad ska göras lokalt enligt TLO-KL? 

▪ Arbetsgivaren ska kalla samtliga berörda fack till överläggning och presentera sin syn på 

utvecklingsbehov och förslag till åtgärder och aktiviteter.  

▪ Lokala parter ska diskutera och analysera vilka områden samt vilka åtgärder och 

aktiviteter inom dessa områden som ska finansieras med de lokala medlen.  

▪ Arbetsgivaren och de lokala arbetstagarorganisationerna ska eftersträva att finna 

samarbetsformer som stödjer ett aktivt arbete. 

▪ Parterna kan i arbetet söka stöd från Omställningsfonden 

 

Handlingsplan tas fram 

 

▪ Arbetsgivaren ska formulera en handlingsplan utifrån de gemensamma diskussionerna. 

▪ Handlingsplanen fungerar som underlag vid rekvirering av medel samt vid den årliga 

avstämningen med de lokala facken om hur medlen har använts.  

▪ Lokala parter kan vända sig till centrala parter för att få stöd i diskussionerna kring hur de 

lokala medlen ska användas.  

 

 

Omställningsfonden en viktig resurs 

 

▪ De lokala åtgärderna kan utföras av:  

- Omställningsfondens kansli 

- arbetsgivaren själv  

- annan aktör 

▪ Fonden har till uppgift att säkerställa kvalitén. 

▪ För att få medlen krävs att underlag inlämnas till fonden gällande: 

- vilka medarbetare som omfattas av åtgärden  

- vilken utförare som är aktuell 

- kostnadsredovisning (pengarna kommer i efterhand) 

▪ Om arbetet utförs av annan än Omställningsfondens kansli har kansliet i uppgift att 

ge råd och stöd till arbetsgivaren. 

▪ Varje arbetsgivare har en utsedd person som kommunicerar med fondens kansli. 



 

För mer information kontakta Peter Wursé, AJ. peter.wurse@slf.se, 08-7903356,  

070-7903356 
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