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ARBETSBRIST
DET HÄR GÄLLER VID
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Arbetsbrist
Det är lagen och kollektivavtalen som styr reglerna på arbetsmarknaden. 
När det gäller arbetsbrist regleras detta genom våra kollektivavtal och 
medbestämmandelagen (MBL) samt lagen om anställningsskydd (LAS).

Företaget ska informera de anställda i bolaget om orderingång och hur 
ekonomin ser ut, enligt MBL 19§. Denna information ska delges samtliga 
medlemmar.

Företaget måste alltid genomföra en förhandling med Byggnads innan 
uppsägningar sker, enligt MBL 11§.

Förhandlingen ska handla om arbetsbristens omfattning, hur många 
som berörs, omplaceringsskyldighet i bolaget och riskanalys av kvar
varande verksamhet i bolaget. 

Vid förhandlingen skrivs ett protokoll på vad man kommit överens 
om. Om MBgruppen på företaget har haft förhandlingen ska kopia på 
protokollet skickas till Byggnads i din region.

Företaget informerar de anställda om att förhandling har begärts. 

BYGGNADS OMBUDSMÄN hjälper gärna till och ordnar ett möte på före
taget, för att informera om hur förhandlingen går.

Företaget ska försöka finna andra åtgärder än uppsägning till exempel 
kompetensutvecklande kurser och utbildningar, eller utlåning till annat 
företag (obs här gäller olika regler i Byggnads avtal). 

FINNS DET lärlingar bland de övertaliga?
Försök att undanta lärlingar i arbetsbristen eftersom de är i en utbild

ningsfas.

DET SKA upprättas en turordningslista med namn, personnummer, 
anställnings tid, yrke samt mobilnummer till de anställda. 

Turordningslistan och hur många som behöver sägas upp, fastställs i 
förhandlingen. 

De anställda ska verifiera sin anställningstid i bolaget, all tid räknas in 
även om en arbetstagare har varit anställd tidigare i bolaget. 

Om företaget har bytt organisationsnummer under tiden den anställde 
varit borta från företaget räknas inte den tidigare tiden.

DAGEN EFTER förhandlingen kan företaget verkställa uppsägningar. Uppsäg
ningstider löper dagen efter det att uppsägningsbeskedet överlämnades.
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UPPSÄGNINGSBESKED SKA vara skriftligt och börjar gälla dagen efter det 
att företaget har delgett den berörda personalen. 

Uppsägningstider för de anställda beror på hur länge man har varit 
anställd.

DEN SOM har varit anställd i ett år har återanställningsrätt till företaget. 
Det innebär att när personen slutar på företaget så gäller återanställningen 
nio månader framåt i tiden.
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Uppsägningsbesked
Du ska enligt lag och avtal få ett skriftligt uppsägningsbesked. På det ska 
arbetsgivaren ange skälen för uppsägningen och vilken uppsägningstid 
du har.

Uppsägningstid
Arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid av:
n Två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgiva
ren är minst två år men kortare än fyra år.
n Tre månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år 
men kortare än sex år.
n Fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex 
år men kortare än åtta år.
n Fem månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta 
år men kortare än tio år.
n Sex månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år.

Lön och andra förmåner under uppsägningstiden:
En arbetstagare som har blivit uppsagd har rätt att under uppsägningstiden 
behålla sin lön och andra anställningsförmåner även om arbets tagaren inte 
får några arbetsuppgifter alls eller får andra arbetsuppgifter än tidigare. 

Under uppsägningstiden har en uppsagd arbetstagare också rätt att 
vara ledig med bibehållna anställningsförmåner, för att besöka arbets
förmedlingen eller på annat sätt söka arbete.

Arbetsgivarintyg
I samband att anställning upphör skall arbetsgivaren överlämna ett 
komplett ifyllt arbetsgivarintyg enligt lagen (1997:238) om arbetslöshets
försäkring.

Företrädesrätt till återanställning
Du har rätt till återanställning i de fall du har blivit uppsagd på grund av ar-
betsbrist. Du måste anmäla att du aktiverar din företrädesrätt till din arbets-
givare. Företrädesrätten gäller i nio månader efter din sista anställningsdag.

För att vara på den säkra sidan anser vi att det ska göras skriftligt. Vi 
på Byggnads kan hjälpa dig med att aktivera din företrädesrätt genom 
särskild blankett.
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Trygghetsfonden (TSL)
2004 slöt LO och Svenskt Näringsliv ett avtal om kollektivavtalad om
ställningsförsäkring och bildade Trygghetsfonden TSL. 

Vår omställningsförsäkring gäller på alla arbetsplatser som har ett 
kollektivavtal med ett LOförbund. 

OMSTÄLLNING HANDLAR om att hjälpa människor som blivit uppsagda till 
ett nytt jobb. I vår globaliserade värld med stora strukturomvandlingar 
på arbetsmarknaden har effektiv omställningsförmåga blivit en viktig 
förutsättning.

Du kan läsa mer på: www.trygghetsfonden.se

Vem har rätt till stöd?
Omställningsstödet gäller för den anställde som:
n Sägs upp på grund av arbetsbrist enligt LAS (Lagen om 
anställnings skydd).
n Är tillsvidareanställd.
n Varit anställd i minst 12 månader sammanhängande innan sista an-
ställningsdag vid ett eller flera företag som har omställningsförsäkring.
n Har haft en anställning med arbetstid på minst 16 timmar i veckan i 
genomsnitt.
n Är yngre än 64 år och 11 månader när ansökan kommer in till TSL.
Ansökan görs tillsammans mellan Byggnads och arbetsgivaren.

https://www.trygghetsfonden.se/
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Avgångsbidrag vid arbetsbrist
Försäkringen vid arbetsbrist (AGB) kan betala ut ersättning till dig om du för
lorar din anställning på grund av arbetsbrist. 

Vem kan få ersättning?
Alla anställda arbetare som omfattas av kollektivavtal mellan Svenskt Närings  
liv och LO samt KFOLO omfattas normalt av AGB. 

Arbetsgivare som saknar kollektivavtal kan också ha tecknat försäkring för  
sina anställda.

Skäl till uppsägningen spelar in
Du kan få ersättning om:
n Du är uppsagd helt eller delvis från en tillsvidareanställning hos en arbets
givare som har AGBförsäkring.
n Uppsägningen beror på en förändring i företaget, till exempel nedläggning, 
konkurs, omorganisation eller minskad orderingång. 

När gäller försäkringen?
Du kan få ersättning om:
n Du har en tillsvidareanställning
n Blir uppsagd på grund av varaktig arbetsbrist
n Har fyllt 40 år när tillsvidareanställningen upphörde
n Har varit anställd i minst 50 månader under en femårsperiod hos ett eller 
flera företag som har försäkringen. Femårsperioden räknas från och med att den 
senaste tillsvidareanställningen har upphört.
n Blir uppsagd men får fortsätta arbeta kvar i samma företag eller annat före
tag i koncernen men med en kortare arbetstid

DU HAR rätt till AGB längst till och med månaden före den då du fyller 65 år.

DU MÅSTE själv ansöka om ersättning på AFA försäkrings hemsida: 
www. afaforsakring.se

BYGGNADS HJÄLPER såklart till med ansökan om du vill.

https://www.afaforsakring.se/
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Du kan inte få ersättning om:
n Du återanställs med samma arbetstid inom tre månader efter din sista 
     anställningsdag (eller tackar nej till sådan anställning)
n Du blir uppsagd för att du tackar nej till fortsatt arbete vid övergång 
    av verksamhet

Ersättning vid 
uppsägning
Ersättningen är ett engångs
belopp och beror på din ålder 
och arbetstid. 
Observera att beloppen i tabel
len här intill är bruttobelopp.

Ersättning om du har arbetat 
heltid och blivit uppsagd 2022

40–49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61–64

Belopp för 
uppsägningsår 2022

37 885
39 450
41 015
42 580
44 145
45 710
47 275
48 840
50 405
51 970
53 535
55 100
55 100

Ålder vid 
friställning

A-kassan
Det är viktigt att du anmäler dig på Arbetsförmedlingen din första 
arbetslösa dag. 
A-kassan kan bara kan betala ut ersättning för dagar som du är anmäld 
hos dem.
Läs mer på Byggnads a-kassas hemsida: www.byggnadsakassa.se 
och på Arbetsförmedlingens hemsida: www.arbetsformedlingen.se

https://www.byggnadsakassa.se/
https://arbetsformedlingen.se/
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Vid frågor, kontakta  
Byggnads  

medlemscenter: 
010-601 10 00


