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Trygghetsrådet TRS har en vision: alla har ett jobb.  
Alla har rätt kompetens och är anställningsbara – både 
den som är anställd och den som är mellan jobb.
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2015

27 117

-39 691

-12 574

15 207

-7 500

7 707

-4 867

383 280

2 533

25 394

411 207

390 090

16 551

4 566

411 207

95,00%

10,7

2014

27 060

-43 668

-16 608

15 428

-18 470

-3 042

-19 650

335 359

1 720

81 883

418 962

394 957

19 487

4 518

418 962

94,00%

9,9

2016

27 713

-35 960

-8 247

3 357

-18 977

-15 620

-23 867 

365 989

4 748

16 613

387 350

366 210

17 290

3 850

387 350

95,00%

7.4

2017

27 962

-36 404

-8 442

47 507

-18 884

28 623

20 181

369 098

3 901

36 392

409 391

386 391

17 336

5 664

409 391

94,00%

9,8

2018

33 416

-35 611

-2 195

38 673 

-34 423

4 250

2 055

370 868 

2 744

32 100

405 712

388 446

13 464

3 802

405 712

96,00%

10,4

TRS Omställningsavtal
Trygghetsrådet TRS har det bredaste uppdraget på svensk arbetsmarknad med 
stöd till omställning, karriärväxling och kompetensutveckling i förebyggande 
syfte. Det första omställningsavtalet tecknades 1972, och har reviderats några 
gånger sedan dess. Det nuvarande avtalet gäller sedan 1 januari 2017 och 
omfattar även den som sägs upp på grund av ohälsa. Sedan många år omfattas 
även den som avslutar en tidsbegränsad anställning. Parter i avtalet är Arbets-
givaralliansen, Svensk Scenkonst och PTK.

Avtalet i korthet

Den som sägs upp på grund av arbetsbrist eller ohälsa eller avslutar en 
tidsbegränsad anställning hos en ansluten organisation kan få stöd på 
vägen till ett nytt jobb.

Arbetsgivare och fackliga företrädare kan få stöd inför uppsägningar.

TRS erbjuder stöd för verksamhets- och kompetensutveckling i anslutna 
organisationer. Utvecklingen sker i projektform med stöd av TRS  
rådgivare. 

Branscher eller yrkesgrupper kan få stöd till utvecklingsprojekt för att  
stärka kompetensen inför utmaningar eller förändrade krav i omvärlden.

Omfattning
Den 31 december 2018 omfattades 5 551 arbetsgivare (2017: 5 439) av avtalet. 
De hade 55 399 (2017: 52 108) anställda medarbetare. Arbetsgivarna är med-
lemmar i Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst, Länsmuseernas samarbets-
råd, Sinf, Danscentrum eller Teatercentrum, dessutom är ett antal säranslutna 
arbetsgivare (som har hängavtal med facklig part) anslutna till TRS.

Styrelse
För Arbetsgivaralliansen: Torsten Friberg (ordförande), Hans-Göran Elo, 
Annika Eidfelt och Sonja Blomberg. För Svensk Scenkonst: Mikael Brännvall, 
Maria Sundling Grundtman och Annika Andersson. För PTK Ann Lundberg 
Westermark (vice ordförande, PTK), Mika Romanus (Teaterförbundet för scen 
och film), Roger Andersson (LO), Anders Filén (Symf ), Magnus Berg (DIK),  
Antonio Ropero (Ledarna), Johnatan Kibebe (Unionen).

Personal
På TRS kansli fanns vid årets slut 17 medarbetare. TRS har ett gemensamt 
kansli med SOKstiftelsen.

Avgift
Verksamheten finansieras genom avgifter från anslutna arbetsgivare, som 
relaterar till de anställdas årslönesumma, samt användning av kapitalavkastning 
eller kapital. Avgiften var 0,20 procent av lönesumman. Säranslutna arbetsgivare 
betalade en förhöjd avgift på 0,60 procent. Privatteatrar inom Svensk Scen-
konst betalade 0,30 procent av lönesumman för tillsvidareanställda. Summan 
av avgifterna uppgick till 33,4 Mkr.



Uppdraget
Rådgivning inför uppsägningar
Det spelar stor roll för den som blir uppsagd hur uppsägningen går till. Sker 
det på bästa möjliga sätt blir resan till ett nytt arbete kortare och lättare. Därför 
ger TRS stöd i form av rådgivning eller utbildning till arbetsgivare och fackligt  
förtroendevalda inför uppsägningar. Det gagnar både den som sägs upp och de 
som ska fortsätta arbeta i organisationen. 

Stöd på vägen till ett nytt jobb
För den som är uppsagd på grund av arbetsbrist,

uppsagd på grund av ohälsa,

eller avslutar en tidsbegränsad anställning.

TRS stöd utgår alltid från de individuella behov en person har. Det nya arbetet 
kan vara inom samma område eller innebära en karriärväxling. I vissa fall kan 
TRS betala avgångsersättning, AGE, som komplement till a-kassan, samt  
premier för kollektivavtalade försäkringar.

Kompetensutveckling för framtiden
TRS uppdrag är att bidra till livskraftiga verksamheter som står redo för fram-
tida utmaningar med medarbetare som har rätt och aktuell kompetens. 

Ett projekt för utveckling innebär att TRS rådgivare guidar organisationen 
genom processen som resulterar i en verksamhetsplan och en plan för kom-
petensutveckling. På vägen har organisationen fått verktyg för att långsiktigt 
arbeta med verksamhetsplanering och säkerställa att organisationen har rätt 
kompetens för att möta framtiden.

TRS erbjuder också möjlighet till kompetensutveckling i områden som är 
viktiga för att stärka en hel bransch eller yrkesgrupp.

Året som gick
Stöd på resan mot ett nytt jobb 
Arbetsmarknaden var även under 2018 mycket stark och efterfrågan på arbets-
kraft var stor. Inom vissa sektorer var det till och med brist på arbetskraft.

För vissa grupper av arbetssökande tog det lite längre tid att få ett nytt jobb. 
Det gäller  personer som är födda utomlands, personer med funktions- 
variationer som innebär nedsatt arbetsförmåga, personer över 55 år och de 
som inte har gymnasieutbildning. Det är bland dessa grupper som omfattas av 
uttrycket ”står längst ifrån arbetsmarknaden”  TRS ger mer stöd till än andra 
grupper jobbsökare. 

Antalet som sökte stöd av TRS var rekordlågt, 308 personer beviljades stöd 
(2017: 443). De flesta hade blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. 26 personer 
avslutade tidsbegränsade anställningar, och åtta personer blev uppsagda på 
grund av ohälsa.

Många av TRS jobbsökare fick snabbt ett nytt jobb, de kanske inte ens  
behövde stöd av TRS. Samtidigt fanns en del jobbsökare som behövde mer 
stöd och längre tid för att komma ut i nytt arbete. Inom den tvååriga stöd- 
perioden fick 85 procent av de aktiva jobbsökarna nytt arbete, startade eget 
eller påbörjade längre studier.

Alla jobbsökare erbjuds samtal med en personlig rådgivare. Utifrån den 
enskildes behov erbjuds därefter olika stöd, till exempel coachande samtal, 
olika former av konsultstöd, studieersättning, kursavgifter, praktikersättning, 
näringsbidrag eller seminarier.

Av de nya jobbsökarna var knappt 56 procent kvinnor och 44 procent män.  
Genomsnittsåldern var drygt 50 år (2017: 49 år).

Verksamhets- och kompetensutveckling
Under 2018 var 39 organisationer aktiva i projekt för verksamhets- och  
kompetensutveckling. 

Projekten som genomförs i nätverk gör att fler små organisationer kan ta del 
av detta erbjudande på ett sätt som är bättre lämpat för dem. Ett nätverks-
projekt genomfördes i Göteborg under året, och ett i Stockholm. 

Varje år utvärderar TRS vilken effekt en utvecklingsinsats har haft. Årets 
utvärderingar visade att TRS stöd bidrar till att organisationerna får ett sätt 
att kontinuerligt arbeta med verksamhets- och kompetensutveckling, och att 
stödet bidrar till livskraftiga verksamheter. 

Alla organisationer hade ökat sin förmåga att 

göra rätt verksamhet i förhållande till vision, uppdrag, mål och strategi, 

utveckla rätt kompetens för att genomföra verksamhet, 

samarbeta i riktning mot verksamhetens uppdrag och mål, 

värdera och hantera risker och händelser i omvärlden. 

TRS uppdrag är att bidra till livskraftiga 
verksamheter där anställda har rätt kompe-
tens för framtiden. Den som står mellan jobb 
får stöd på vägen till ett nytt arbete. 

”
Helene Bergstedt, Vd för Trygghetsrådet TRS
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Arbetsgivaralliansen

Svensk Scenkonst

Sinf

Länsmuseerna

Teatercentrum
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Avstår stöd

*inkl. konkurs

Ny anställning (inkl.  
uppsägning återtagen)
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