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Omställningsavtalet, KOM-KL – förtydligande av partsavsikt 
För att tydliggöra intentionerna och partsavsikten i Omställningsavtalet (KOM-KL) har 
centrala parter enats om att förtydliga tolkning och tillämpning av KOM-KL §§ 3, 9, 12 
och 17. 

Omställningsavtalets kvalifikationskrav  
En arbetstagare som  

• sägs upp på grund av arbetsbrist, eller 

• ingår i fastställd turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist och slutar 
sin anställning efter överenskommelse med arbetsgivaren 

omfattas av Omställningsavtalet under förutsättning att han eller hon är tillsvidarean-
ställd enligt AB sedan minst ett år hos arbetsgivaren med en lägsta sysselsättningsgrad 
om 40 procent.  

För att arbetstagaren ska ha rätt till kompletterande omställningsersättning (a-
kasseutfyllnad) krävs dessutom fem års sammanhängande anställning hos arbetsgivaren.   
Anställning med lägre sysselsättningsgrad efter omplaceringsutred-
ning vid övertalighet – ”deltidsarbetslös” 
Vid förhandlingarna om ett Omställningsavtal utgick parterna från att en arbetstagare 
som i en övertalighetsprocess accepterar en ny anställning med lägre sysselsättnings-
grad hos arbetsgivaren, omfattas av avtalet. Förutsättningen är att arbetstagaren, efter att 
turordning fastställts, tillträder en ny anställning med lägre sysselsättningsgrad efter det 
att tidigare anställning upphört antingen efter uppsägning på grund av arbetsbrist, eller 
efter överenskommelse med arbetsgivaren. 

Efter att överenskommelsen om Omställningsavtal träffats har rättsläget avseende ar-
betsgivarens hantering av övertalighetsprocessen förtydligats. Arbetsgivaren ska, som 
ett första steg i övertalighetshanteringen, genomföra en omplaceringsutredning med 
stöd av 7 § andra stycket LAS – dvs. innan turordning fastställs. Om omplaceringsut-
redningen visar att det finns en ledig anställning som arbetstagaren har tillräckliga kvali-
fikationer för ska han eller hon, som identifierats som övertalig, erbjudas den lediga 
anställningen. Det har funnits viss osäkerhet om Omställningsavtalet är tillämpligt när 
arbetstagaren accepterar ett erbjudande om en ny anställning för det fall den nya an-
ställningen har lägre sysselsättningsgrad. Med anledning av detta har parterna, utifrån 
vad som avsågs vid förhandlingarna, förtydligat tolkning och tillämpning av kvalifikat-
ionskraven i KOM-KL § 3. 
En arbetstagare som efter omplaceringsutredning accepterar en ny anställning med lägre 
sysselsättningsgrad, för att undvika uppsägning pga arbetsbrist, kan jämställas med upp-
sagd arbetstagare enligt KOM-KL § 3. Detta gäller under följande förutsättningar.  

• Övertalighetsprocess med omplaceringserbjudande enligt 7 § andra st. LAS.  
• Anställning med lägre sysselsättningsgrad accepteras och tillträds. 
• Företrädesrätt gäller inte. 
• Uppsägningstid löper inte. 
• Arbetstagaren har rätt till och får a-kasseersättning. 

 
För dessa så kallat deltidsarbetslösa kan a-kasseutfyllnad enligt KOM-KL §§ 12 och 17 
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lämnas under 75 ersättningsdagar, inom en tidsram av ett år från det att den nya anställ-
ningen med lägre sysselsättningsgrad tillträds av arbetstagaren.  
 
Omställningsfondens aktiva omställningsinsatser är tillgängliga i begränsad omfattning 
för arbetstagare som i en övertalighetsprocess accepterat ny anställning med lägre 
sysselsättningsgrad. Eventuella aktiva insatser genomförs under sådan tid då arbetstaga-
ren är arbetslös.  

Erbjudande om annat arbete hos arbetsgivaren 
En arbetstagare har rätt till kompletterande omställningsersättning (a-kasseutfyllnad) 
enligt KOM-KL §§ 9 och 12 under förutsättning att han eller hon inte avvisat ett erbju-
dande om annat liknande arbete hos arbetsgivaren. Det har funnits viss osäkerhet om 
under vilken tidsperiod sådana erbjudanden är relevanta för avtalets tillämpning. Med 
anledning av detta har parterna, utifrån vad som avsågs vid förhandlingarna, förtydligat 
tolkning och tillämpning av KOM-KL §§ 9 och 12. 
 
För en arbetstagare som avvisat ett erbjudande om annat arbete hos arbetsgivaren som 
han eller hon skäligen borde ha godtagit, gäller att sådant erbjudande ska ha lämnats av 
arbetsgivaren senast inom perioden för företrädesrätt enligt LAS, dvs. inom nio måna-
der från det att anställningen upphörde.  

Kvalifikationskrav avseende tillsvidareanställning för s.k. a-
kasseutfyllnad 
En arbetstagare har rätt till kompletterande omställningsersättning (a-kasseutfyllnad) 
enligt KOM-KL § 12 om han eller hon – utöver kvalifikationsvillkoren i § 3 – har haft 
fem års sammanhängande anställning hos arbetsgivaren då anställningen upphör. Mot-
svarande villkor gäller för omställningsersättning enligt § 17. Det har funnits viss osä-
kerhet om på vilket sätt sammanhängande anställning under fem år tillämpas i förhål-
lande till möjligheterna att enligt § 3 tillgodoräkna direkt ansluten anställningstid i en 
eller flera tidsbegränsade anställningar. Med anledning av detta har parterna, utifrån vad 
som avsågs vid förhandlingarna, förtydligat tolkning och tillämpning av KOM-KL 
§§ 12 och 17. 
 
Villkoret om sammanhängande anställning hos arbetsgivaren sedan minst fem år inne-
bär att för fyra år före det att anställningen upphör krävs sammanhängande tillsvidare-
anställning hos arbetsgivaren enligt Allmänna bestämmelser (AB) med minst 40 pro-
cents sysselsättningsgrad. Anställningstiden året före dessa fyra år tillgodoräknas även 
om det inte helt är en tillsvidareanställning under förutsättning att det gäller en eller 
flera tidsbegränsade anställningar i direkt anslutning till varandra.  
 
Lena Emanuelsson 
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