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LAS & omställning
Nytt huvudavtal, revidering av lag.



Långsiktigt arbete i LAS-frågan

2017

• Påverkansarbete – rapporter, debattartiklar, politikermöten mm

✓Företagen får inte behålla viktig kompetens vid neddragningar

✓För dyrt och riskfullt säga upp någon trots omfattande misskötsamhet

✓Det är för krångligt 

2019

• Januariöverenskommelsen – S – Mp – C - L

• 73-punktsöverenskommelsen

• Lagstiftning om inte parterna kommer överens

2020

• Förhandlings SN-LO-PTK inleds våren 2019

• Två misslyckade försök till överenskommelse hösten 2020 – LO säger nej

• Överenskommelse den 4 december SN – PTK – IF Metall – Kommunal 



Vilka är med i dag!

Part i överenskommelsen 

• PTK
• Unionen

• Akademiker

• Ledarna 

• M.m

• Vision

• LO
• Kommunal 

• IF metall 

Står utanför överenskommelsen

• LO
• HRF

• SEKO

• Målarna

• Byggnads

• Fastighets

• Handels

• Pappers

• Transport

• Musikerförbundet

• Livs

• Elektrikerna

• GS facket för skog, Trä 

• och Grafisk



Vad händer under 2021?

Jan

2021

Maj

2021

Juni 

2021
Aug

2021

Dec

2021

Tre utredningar inom departementet:

- LAS mm

- Nytt vuxenstudiestöd

- Statlig omställningsorganisation

Utredningarna ska 

vara klara den 15 juni

Remisstid maj - september

Under hösten:

Lagtexter

Lagrådsremisser

Budgetbehandling

Utskottsbehandling och 

riksdagsbehandling.

Riksdagsbeslut mars/april 

2022



Vad händer 2022?

Jan

2022

Maj

2022

Juni 

2022
Aug

2022

Dec

2022

Stora utbildningsinsatser till 

medlemsföretagen under 

våren/sommaren ibland annat:

- Turordning

- Personliga skäl

- Anställningens bestående

- Visstidsanställningar

- Ny omställningsförsäkring

- Ny kompetensutveckling

Lagändringarna (beslutade 

mars/april 202) träder i kraft 

den 1 juli 2022. Kan tillämpas 

från 1 oktober 2022.

Då träder huvudavtalet 

automatiskt också i kraft.

Förbundsvisa antaganden 

sker samtidigt.



Fortfarande tekniska frågor kvar 
att lösa & hantera

• TSL och LO – tudelad 
omställningsförsäkring?

• Hur kan fler 
arbetsgivarorganisationer/fack 
ansluta sig – även den offentliga och 
ideella sidan

• Hur gör man med medarbetaravtal

• Kompetensföretagens LO-avtal med 
14 motparter



LAS & omställning - materiellt 
innehåll
▪ För dom som omfattas av huvudavtalet

▪ För dom som inte omfattas av huvudavtalet

Turordningsundantag

Saklig grund blir sakliga skäl

Anställningens bestående under tvist

Allmän visstid blir särskild visstid

Omställningstid vid hyvling

Inhyrning – ”tyska regeln”

Nytt omställningsstudiestöd

Omställningsstöd TRR/TSL



Korttidsarbete!



Almegas fokus just nu!
Påverkansarbetet

Remissvar lag ändring per 1 januari

Omställningsstödet ”Skatteanstånd” återbetalningstiden 
”räntan”     

Håll er uppdaterade på Arbetsgivarguiden.se 
(inloggning krävs) och Almega.se 

Sekretess lättnade från TVV

länk

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/09/mojlighet-till-avbetalningsplan-for-foretag-som-beviljats-anstand-med-skatt-under-krisen/












Lönebildning i bowling 
företag

Hur uppstår lön?



Varför löneökning varje år?

• Ingen tvingande lag i Sverige!

• Staten blandar sig inte i!

• Kollektivavtalen styr!

• Händer saker inom EU

Varför har vi då kollektivavtal!

Löneökningen är priset för arbetsfred!



• Det är en maktbalans. 

• Kompromiss- och samförståndslösningar 

på arbetsmarknaden

• Facket får organisera arbetstagarna

• Arbetsgivaren leder och fördelar arbetet

• Arbetsmarknadens parter träffar 

kollektivavtal

• Staten håller sig borta

• Konkurrensutsatta sektorn sätter norm

Den Svenska Modellen



Det ”svenska” i modellen

• LO stort inflytande

• Sammanpressad lönestruktur

• Tuffa konfliktregler – svårt förändra

• Solidarisk lönepolitik – ingen 

anpassning 

• Problemorienterat synsätt 

• Alla ska minst ha snittet

• Vem formulerar problemet?



Vad motiverar oss att arbeta?



- Jag borde få mer i löneökning företaget 

tjänar så bra och har en hög vinst!

Vilken del 

påverkar

medarbetarna?

Renoveringar, 

utveckling av 

hallen, Energi 

effektivisering. 

m.m, nya koncept. 

Nya lokaler. 

Ny teknik

Värde ökning på 

utrustning, pga. 

marknaden, 

Bowlinghallens 

placering, 

Investeringsviljan 

Kunden 

tillströmning. Serie 

och tävlingsspel 

m.m

Effektiviseringar, 

arbetar smartare, 

lägre kostnad för 

att driva 

verksamheten. 

Jobba smartare, 

högre kompetens, 

rätt man på rätt 

plats m.m. 

1 2 3



För er som är bundna 
av kollektivavtalet!

Kollektivavtal för personal i bowlinganläggningar

Almega Tjänsteföretagen- HRF Hotell och Restaurangfacket



Lönerevision 



löneökning
Månadsavlönad 1 januari 2021

736 kr för heltidsanställd.

För korttidspermitterade heltidslönen räknas upp med 736 kr

Deltid lönen ökas med samma procent som sysgraden.

Ex. 75% = 552 kr  (736x0,75)

Timavlönad 1 januari 2021
4,25 per timme.

För korttidspermitterade timlönen räknas upp med 4,25 kr

Lönen retroaktiv från 1 januari 2021



Det som är bra med 
marknadslön och varför 
facken ”älskar” 
tarifflön! 



Exempel på hantering av 
minimilön

Du har Pelle anställd som 
maskintekniker.

28 500 i lön. Jobbat i 4 år som maskintekniker.

Ny lön 1 januari 2021.28.500+736 = 29.236 kr

Kolla listan på minimilön.

Kvalificerad yrkesarbetare 4 års anställd 
minimilön 26868 kr

Klar



Stina kock! Jobbat i 15 år som kock

Lön 25 868 kr löneökning 736 kr 

Ny lön 26 604 kr minimilön 26601

Klar. 



Bahareh Bowlingbiträde anställd 1 feb 2021

Månadslön 22 553 kr (Minimilön)

Efter 6 månader arbetat minst 500 tim ska minimilönen 

vara 23 004 kr. Höjning 451 kr 1aug 2021

Efter 1 år minst 1000 tim ny höjning ska minimilön 

vara 23 239 kr Höjning med 235 kr 1 feb 2022

1 juni 2022 lönerevision ökning 598 kr 

23 239+598=23 837 kr

Efter 2 år minst 2000 tim ny höjning minimilön 

23 978 höjning med 141 kr 1 februari 2023

Baharehs lön ökat med 1425 kr fram till 1 juni 2023 6,3 %

Avtalets löneökning  är 598 kr är 2,6%



Löneavtal - Olika frihetsgrader
Grad Konstruktion Förklaring

1. Helt lokal lönebildning Det finns inget centralt utrymme eller 
individgaranti angivet. Allt bestäms 
lokalt.

2. Stupstock utan individgaranti Om lokala parter inte kommer överens 
om annat anges ett utrymme, men ingen 
individgaranti, för lönerevisionen.

3. Pott utan individgaranti En pott anges för lönerevisionen, men 
ingen individgaranti.

4. Stupstock med individgaranti Om lokala parter inte kommer överens 
om annat anges ett utrymme och en 
individgaranti för lönerevisionen. 
Individgarantin är bestämd så att den 
största delen (< 50 %) fördelas 
individuellt.

5. Pott med individgaranti En pott och en individgaranti anges för 
lönerevisionen där individgarantin är 
bestämd så att den största delen (>= 50 
%) fördelas individuellt.

6. Det mesta fördelas centralt En pott och en individgaranti anges för 
lönerevisionen där individgarantin är 
bestämd så att en mindre del (< 50 %) 
fördelas individuellt.

7. Allt fördelas centralt Tarifflöneavtal, löneavtalet innehåller 
ingen individuell fördelning.



Nyheter i avtalet!



Upphörande av anställning vid 
olovlig frånvaro.
Ny regel!



Mertid
Omarbetat text 



Skriftlig motivering vid sjukintyg från 
tidigare dag.



Frågor, tankar, funderingar?




