
1

LAS-omställningsavtalet

Per Widolf
Jesper Hedin 



Ett nytt förstärkt system för omställning och kompetens
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En reformerad arbetsrätt

Ett nytt statligt omställningsstudiestöd

Förbättrad omställning och kompetensutveckling 
enligt huvudavtalet 

Förbättrad möjlighet till omställnings-
och kompetensstöd



Vad?
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• Upp till 80% ersättning

Ekonomiskt möjligt för nästa alla vuxna att plugga 1 år. 

• Minst 8 år de senaste 14. Arbetat senaste åren

Etablerad och Aktuell

Stärka din ställning på framtida arbetsmarknaden
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kan tänka sig läsa en utbildning 
inom de närmaste två åren
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32%36% 20% 20%

2022-10-17 7

Industrisektorn

1 av 6
Känner till omstä llnings-
s tudies tödet

3 av 4
Är pos itiva  till 
omstä llningss tudies töde t

Kommer mycke t e lle r 
ganska  sannolikt a tt byta  

roll på  nuvarande  
a rbe tspla ts  inom de  

närmsta  två  å ren

Kommer mycke t 
e lle r ganska  sannolikt 

a tt byta  a rbe tspla ts  
inom de  närmsta  

två  å ren

Kommer mycke t 
e lle r ganska  sannolikt 

a tt byta  bransch
inom de  närmsta  

två  å ren

Kommer mycke t 
e lle r ganska  sannolikt 

a tt byta  yrke
inom de  närmsta  

två  å ren

64% 47% 41%

Att ämnes-
området

intresserar mig

Att den leder
till ökade
karriär-

möjligheter

Att den
leder till

högre lön

21%
Vet va rt de  ska  vända  
s ig för a tt få  s ina  
kunskaper va lide rade  

34%
Vet va rt de  ska  vända  
s ig för s tudie - och 
yrkesvägledning

Topp 3 viktigas t vid va l av utbildning

Bas : Arbe ta r i indus trisektorn, 961 inte rvjue r



Hur går det till?
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TSL/TRR

CSN

Arbetsgivaren

Utbildningsgivaren

• TSL/TRR rådger, vägleder 
och ger godkänt

• CSN beviljar

• Arbetsgivaren beviljar

• Utbildningsgivaren antar



Tack!
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Per Widolf
per.widolf@ia.se

Jesper Hedin
jesper.hedin@ia.se
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