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Trygghetsöverenskommelsen för staten – detta gäller  
Ett trygghetsavtal som kompletterar ändringarna i lagen om anställningsskydd (LAS) för 
dig som jobbar statligt är framförhandlat av OFR/S, P, O – där Försvarsförbundet ingår.  
Ändringarna börjar gälla den 1 oktober 2022. Vi sammanfattar avtalet här, du kan läsa 
mer på försvarsförbundet.se. 

Tryggare anställningar – skärpta regler för visstidsanställningar 

Möjligheten att visstidsanställa personer för kortare perioder utan tydliga skäl tas bort och 
ersätts av en anställningsform som kallas statlig visstidsanställning. Den 
anställningsformen får endast användas om myndigheten fått särskilda medel för en 
tillfällig insats och om arbetsuppgifterna ligger utanför arbetsgivarens ordinarie 
verksamhet. Med den nya lagen om anställningsskydd (LAS) tas allmän 
visstidsanställning (ALVA) bort och ersätts med en ny anställningsform som heter särskild 
visstid. En särskild visstid övergår till en tillsvidareanställning efter ett år i stället för efter 
två år som vid allmän visstid.   

Begränsade möjligheter till undantag i turordningsreglerna  

Turordning betyder att uppsägningar av medarbetare ska enligt lagen om 
anställningsskydd göras i turordning enligt principen ”sist in – först ut”, det vill säga att 
den med kortast anställningstid sägs upp i första hand. Tidigare kunde arbetsgivare med 
högst tio anställda kunde göra två undantag från turordningen vid arbetsbrist. Den nya 
huvudregeln i lag är att samtliga arbetsgivare i stället ska kunna undanta tre personer från 
turordningen. OFR/S, P, O lyckades stoppa detta så kallade treundantaget på myndigheter 
med färre än 50 anställda.  

Kompetensutveckling likt privat sektor och förbättrat 
omställningsavtal 

Vi har arbetat för att statligt anställda ska ha samma möjligheter till omställningsstöd och 
kompetensutveckling som den privata sidan. Med detta avtal kommer nu också statligt 
anställda få förutsättningar till kompetensutveckling mitt i livet med finansierade studier i 
upp till ett års tid och ett nytt omställningsstudiestöd införs.  
 

Ny i fackligt uppdrag? Gå vår grundkurs i höst! 
Grundkursen ger dig den grund du behöver för att komma i gång med ditt fackliga 
uppdrag. När: 19 – 20 oktober 2022 | Plats: Stockholm | Anmälan senast: 3 oktober  

Intresseanmäl dig och läs mer: https://www.forsvarsforbundet.se/kurser-
aktiviteter/kurser-konferenser/ eller kontakta din föreningsstyrelse. 
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