Nyckeln till ett
tryggare arbetsliv
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För ett tryggare arbetsliv

Trygghetsrådet TRS ger stöd på vägen till ett nytt arbete för
uppsagda och tidsbegränsat anställda. TRS erbjuder också ett
förebyggande stöd till anslutna organisationer för att stärka
verksamheter och kompetens.
TRS är en kollektivavtalad stiftelse som bildades 1972 då
arbetsmarknadens första omställningsavtal tecknades i Sverige.
Idag omfattas alla anställda i de organisationer som är anslutna
till Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst, Teatercentrum,
Danscentrum och Länsmuseerna. TRS ger också stöd till
tjänstemän inom avtalsområdena Glasmästeri och Sinf (Svensk
Industriförening), samt ett stort antal säranslutna arbetsgivare.
Våra anslutna organisationer finns främst inom ideell sektor
och kulturområdet.
Parter i omställningsavtalet är PTK, Arbetsgivaralliansen
och Svensk Scenkonst.

VE R K S A M HE T IN O M T R E O M RÅ D E N

n Personligt omställningsstöd. Både arbetsgivare och fackliga
företrädare kan få stöd inför en uppsägning för att proces
sen ska bli så bra som möjligt för den uppsagde. Anställda
som blir uppsagda på grund av arbetsbrist eller ohälsa kan
få stöd på vägen till ett nytt arbete. Även tidsbegränsat
anställda kan få omställningsstöd när anställningen upphör.
n Verksamhets- och kompetensutveckling i en organisation.
Med TRS metod rustas organisationen och medarbetarna
för framtiden. Syftet är att skapa stabila, livskraftiga
verksamheter med medarbetare som har rätt och aktuell
kompetens.
n Kompetensutveckling för en hel bransch eller yrkesgrupp.
TRS arbetar förebyggande med kompetensutveckling i pro
jekt som sträcker sig över en hel bransch eller yrkesgrupp.
Syftet är att skapa livskraftiga verksamheter som lättare kan
möta ökade krav eller förändringar i omvärlden och därmed
öka tryggheten i arbetslivet.
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Utvecklad kompetens och
stärkt verksamhet

Varje organisation och varje individ behöver utvecklas för att
fortsätta vara framgångsrik i sin verksamhet.
Till skillnad från andra trygghetsråd ger TRS f örebyggande
stöd till anslutna organisationer. Det kan ske dels som ett ut
vecklingsprojekt i en enskild organisation, dels som kompetens
utveckling i yrkesgrupper eller branscher. Syftet är att skapa
livskraftiga organisationer med personal som är rustad för
organisationens framtid med rätt och aktuell kompetens.
UTVE C K LI NG S P R OJ E K T

Många branscher och yrkesgrupper inom TRS område står
inför stora förändringar eller nya krav från omvärlden. För att
organisationerna tillräckligt snabbt ska kunna anpassa sig till
ändrade förutsättningar kan TRS ge stöd till kompetensutveck
ling inom strategiskt viktiga områden.
Förutom breddad och fördjupad kompetens har TRS
utvecklingsprojekt lett till nya nätverk och därmed nya möjlig
heter till erfarenhetsutbyte och lösningar.

VE R K S A M HE T S - OC H K OMP E T E N S U T V ECK LIN G

1

FÖRPROCESS

- Våra behov?
- Våra förutsättningar?
- Vad och hur?

4

3
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KOMPETENSUTVECKLING

KOMPETENSANALYS

VERKSAMHETSANALYS

- Behov av kompetens?
- Vilken kompetens finns?

- Vår framtid?

- Utvecklingssamtal
- Genomföra planen
- Utvärdering effekter

- Kompetens att utveckla?

- Vår historia?
- Vårt nuläge?
- Områden att utveckla?

- Tid och kostnader?
START

BESLUT
ca 1 månad

VERKSAMHETSPLAN
2–5 månader

KOMPETENSPLAN
1–2 månader
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UTVÄRDERING
1 år eller mer

VE R K S A M HE T S - OC H K OMP E T E N S U T V ECK LIN G

Kompetensutveckling i en organisation ska ha sin utgångs
punkt i verksamhetens uppdrag, vision och mål. TRS har
utvecklat en metod där organisationer får stöd för att gemen
samt arbeta fram en verksamhetsplan och utifrån den planera
för kompetensutveckling.
Tanken är att med bra planering och rätt kompetens ökar
organisationens möjligheter och förmåga till utveckling – och
därmed blir medarbetarens anställning tryggare. Arbetet sker
i projektform med stöd av TRS rådgivare. Alla medarbetare är
delaktiga för att skapa gemensam förståelse kring verksamhet
och målsättningar.
En organisation som har genomfört ett projekt brukar upp
leva tydliga effekter, förutom tillgången till en verktygslåda för
verksamhetsplanering och kommunikation.
NÅ G R A E XE MP E L
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n
n
n
n
n

Bättre samarbete och bättre arbetsmiljö
En väl fungerande planeringsprocess
Utvecklingssamtal kopplade till målen
Planerad kompetensutveckling
Tydligare kommunikation internt och externt
Gemensam syn på långsiktiga mål
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Personligt omställningsstöd

S TÖ D TI LL U P P S A G DA OC H T ID S BE G RÄN SAT
A NS TÄ LLD A

Den som är på väg att bli arbetslös kan få olika former av stöd
från TRS. Det gäller den som sägs upp på grund av arbetsbrist
eller ohälsa och tidsbegränsat anställda.
TRS kompletterar det stöd som till exempel arbetsförmed
lingen och a-kassan ger. Stödet är flexibelt utifrån det behov
den enskilda personen har. Det inleds alltid med ett personligt
samtal och rådgivning där vi går igenom situationen och disku
terar vilket stöd som kan vara aktuellt.
E XE M P E L PÅ S T ÖD :

n
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Personlig rådgivning
Coachsamtal
Praktik
Utbildning
Seminarier som kan handla om hur man söker jobb via
sociala medier, skriver ett cv, bästa sättet att söka jobb och
mycket annat.

Flyttning

Datorstöd

ANSÖKAN
OM STÖD

Praktik

RÅDGIVNING
Dubbel bosättning
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Seminarier

Ö VR I G A S TÖ D V ID OMS TÄ L L N IN G

Avgångsersättning, AGE, är en ekonomisk ersättning som kan
betalas ut till den som är arbetslös. Den är ett komplement till
a-kassan. Under vissa förutsättningar kan TRS också betala en
del kollektivavtalade försäkringspremier. För att få dessa former
av ekonomiskt stöd måste vissa villkor vara uppfyllda. Läs mer
om det på www.trs.se eller kontakta oss.
S TÖ D TI LL A R BE T S G IVA R E O C H
FA C K LI G T F Ö RT RO E N D E VA L D A

TRS ger stöd till organisationer som står inför förändringar och
uppsägningar. Om arbetsgivare och fackliga representanter är
väl förberedda blir resultatet mycket bättre både för den som
sägs upp och för de som är kvar i organisationen.
Det finns ett klart samband mellan den behandling en
person får inför och under en uppsägning och personens
möjligheter att snabbt komma till ett nytt arbete.

Avgångsersättning/Försäkringspremier
NYTT
ARBETE

& SAMTAL
Utbildning

Resor

Starta eget
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Villkor för stöd

VI LLK O R FÖ R P E RS O N L IG T O M S TÄ L L NIN G SSTÖ D

n Organisationen måste vara ansluten till
Trygghetsrådet TRS.
n Gäller den som varit tillsvidareanställd (”fast anställd”)
men har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist.
n Gäller den som varit tillsvidareanställd (”fast anställd”)
men har blivit uppsagd eller riskerar uppsägning på grund
av ohälsa.
n Arbetstid minst åtta timmar per vecka.
n Uppsagd på minst 20 procent av arbetstiden.
FÖ R TI D S B EGR Ä N S AT A N S TÄ L L D A

n Gäller den som under de senaste fem åren varit anställd
minst 18 månader hos en eller flera arbetsgivare. Arbets
givarna ska vara anslutna till Trygghetsrådet TRS.
n Anställningstiden behöver inte ha varit sammanhängande.
n Under den senaste anställningen ska arbetstiden ha varit
minst åtta timmar per vecka.
För alla gäller att ansökan ska ha kommit till TRS senast
ett år efter att anställningen upphörde. TRS kan ge stöd upp
till två år.
Den som själv säger upp sig omfattas normalt inte av
Omställningsavtalet. Inte heller den som blir uppsagd av
personliga skäl, om inte skälet är ohälsa.
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Vision: Alla har ett jobb!

TRS strävar efter att alla ska vara anställningsbara och ha rätt
kompetens. Det gäller både den som har anställning och den
som är på väg till ett nytt arbete.
VÄ R D E G R UN D: A L L A M Ä N N IS KO RS L IKA VÄR D E

TRS värdegrund bygger på respekt för individen och alla män
niskors lika värde. TRS ledstjärnor beskriver hur vi förhåller oss
till varandra och dem vi möter. Ledstjärnorna ska synas i våra
handlingar.
TR S LE D S TJÄ R N O R

n Lyhördhet
n Engagemang
n Delaktighet
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Kontakta oss gärna

Om du vill veta mer om TRS förebyggande verksamhet eller
omställningsstödet finns det mycket att läsa på www.trs.se.
Du är också välkommen att kontakta våra rådgivare.
Telefon: 08-442 97 30, e-post: trygghetsradet.trs@trs.se.

Exempel på TRS-områden
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Idrottsrörelsen
Folkbildnings- och utbildningssektorn
Idéburna arbetsgivare inom vård och omsorg
Trossamfund och ekumeniska organisationer
Intresseorganisationer
Teater-, musik-, dans- och andra kulturinstitutioner
Fria teater- och dansgrupper
Länsmuseerna
Industriföretag som är anslutna till Sinf
Glasmästerifirmor
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