Tillämpning avseende nedsatt
arbetsförmåga på grund av sjukdom eller
skada
Vid användning av medel för tidig lokal omställning TLO-KL är huvudregeln att rehabilitering av
arbetstagaren ska vara avslutad. I de fall arbetsgivaren med säkerhet kan bereda arbetstagaren annat
arbete hos arbetsgivaren genom att först vidta en kompetensutvecklingsinsats är det möjligt att
tillämpa TLO-KL även för arbetstagare vars rehabiliteringsprocess inte är avslutad.
Rehabiliteringsskyldigheten kvarstår i det fall arbetstagaren inte klarar av det nya arbetet.

Tre typsituationer då TLO-KL kan vara tillämplig
Exempel 1
Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är avslutad, återgång i ordinarie arbete är inte möjligt och
arbetsgivaren har inte kunnat finna ett vakant arbete inom ramen för den genomförda
omplaceringsutredningen enligt 7 § 2 st. LAS. Arbetsgivaren bedömer det som lämpligt att, via vissa
kompetenshöjande insatser, förbereda arbetstagaren för annat arbete hos denne, som arbetsgivaren
vet att verksamheten i framtiden kommer ha behov av.
Arbetsgivaren kan, om det bedöms lämpligt och det finns TLO-medel att tillgå, välja att erbjuda den
enskilde arbetstagaren en insats finansierad av TLO-medel.
Hantering
Arbetsgivaren har identifierat ett kompetensbehov i sin verksamhet som kan tillgodoses genom att den
aktuella arbetstagaren får den kompetenshöjande insats som krävs för att få tillräckliga kvalifikationer
för sådan anställning hos arbetsgivaren.
Det behövs en överenskommelse om insatserna och i förekommande fall överenskommelse om ny
placering. Arbetsgivaren behöver tillsammans med arbetstagaren lägga upp en individuell plan för hur
omställningsinsatsen ska se ut. Arbetsgivaren behöver också ta ställning till hur länge insatserna ska
pågå och om arbetstagaren ska stå till arbetsgivarens förfogande parallellt med att insatsen pågår.
Detta är avgörande för arbetstagarens rätt till lön under pågående insats. Arbetstagare som står till
arbetsgivarens förfogande för arbete har som huvudregel rätt till lön.
För att undvika missförstånd mellan arbetsgivaren och arbetstagaren angående vad som gäller under
tiden som insatsen pågår kan det finnas skäl att träffa ett nytt anställningsavtal, dvs. komma överens
om en ny placering, redan innan insatsen påbörjas. Arbetsgivaren erbjuder i så fall en omreglering,
och arbetstagaren ska tacka ja/nej för att nytt anställningsavtal ska komma till stånd. Tackar
arbetstagaren nej kommer arbetstagaren att sägas upp.

Exempel 2
Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är avslutad och omplaceringsutredningen enligt 7 § 2 st. LAS
är genomförd. Omplaceringsutredning visar att det inte finns några vakanta arbeten som kan erbjudas
arbetstagaren. Arbetsgivaren konstaterar att det föreligger saklig grund för uppsägning. Arbetsgivaren
kan i sådana fall välja att erbjuda en omställningsinsats till den uppsagde som en möjlighet att ta sig
vidare i arbetslivet hos annan arbetsgivare.
Hantering
Arbetsgivaren ska varsla och underrätta om uppsägning enligt LAS. Vid begärd överläggning träffas
en överenskommelse om att anställningen avslutas och omställningsinsatsen är en del av
överenskommelsen.

Exempel 3
Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är inte avslutad. Arbetsgivaren konstaterar att det finns ett
vakant arbete hos arbetsgivaren (eller ett arbete som arbetsgivaren med säkerhet kan bereda
arbetstagaren). Arbetstagaren har arbetsförmåga för arbetet men saknar tillräckliga kvalifikationer för
detta. Arbetsgivaren bedömer att med TLO-medel kan arbetstagaren få den nödvändiga
kompetenshöjande insats som krävs för att arbetstagaren ska få de kvalifikationer som arbetet kräver.
Hantering
Alternativ 1
Rehabiliteringen pausas och arbetstagaren genomför insatsen. Därefter tar arbetsgivaren ställning till
om arbetstagaren anses ha tillägnat sig de kvalifikationer som krävs för arbetet samt om
arbetsförmåga föreligger för aktuellt arbete. Om så är fallet erbjuds arbetstagaren arbetet och ett nytt
anställningsavtal träffas.
Det är viktigt att träffande av nytt anställningsavtal bygger på frivillighet från den anställdes sida då
arbetsgivaren i detta skede inte har saklig grund för att säga upp arbetstagaren.
För det fall arbetsgivaren bedömer att arbetstagaren, trots insatsen, inte har de tillräckliga
kvalifikationer som krävs för arbetet, eller att denne saknar erforderlig arbetsförmåga, återupptas
rehabiliteringen och arbetstagaren har under tiden kvar sin ordinarie anställning.
Alternativ 2
Arbetsgivaren och arbetstagaren träffar ett anställningsavtal för det nya arbetet redan innan insatsen
påbörjas, i kombination med en överenskommelse om kompetenshöjande insatser. Det är viktigt att
träffande av nytt anställningsavtal bygger på frivillighet från den anställdes sida, då arbetsgivaren i
detta skede inte har saklig grund för att säga upp arbetstagaren.
Arbetsgivaren behöver tillsammans med arbetstagaren lägga upp en individuell plan för hur
omställningsinsatsen ska se ut. Arbetsgivaren behöver ta ställning till hur länge insatserna ska pågå
och om arbetstagaren ska stå till arbetsgivarens förfogande parallellt med att insatsen pågår. Detta är
avgörande för arbetstagarens rätt till lön under pågående insats. Arbetstagare som står till
arbetsgivarens förfogande för arbete har som huvudregel rätt till lön.

Ersättning under utbildningsinsats enligt TLO-KL
Vid utbildningsinsats enligt TLO-KL kan arbetsgivaren ansöka om medel för kostnaden för
utbildningsinsatsen från omställningsfonden. Lönekostnad för den anställde eller eventuell vikarie
ersätts inte med medel enligt TLO-KL.

Sjukpenning och sjuklön vid utbildning
Om arbetstagaren vid tidpunkten för en utbildningsaktivitet är frånvarande p.g.a. sjukdom med
sjukpenning från Försäkringskassan, så finns inte rätt till sjukpenning i den omfattning (helt eller
partiellt) som motsvarar omfattningen av studierna. Detsamma gäller om arbetstagaren får sjuklön
enligt Allmänna bestämmelser (AB) § 28 mom. 9 enligt Försäkringskassans beslut om att inte utge
sjukpenning för att arbetstagaren kan försörja sig själv genom sådant förvärvsarbete som är normalt
förekommande på arbetsmarknaden. Om arbetstagaren har arbetsförmåga på halvtid och studierna
bedrivs på halvtid skulle sjukpenning enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) eller sjuklön enligt AB
kunna utges på resterande halvtid om arbetsoförmågan kvarstår.
I 2017 års avtalsförhandlingar har en principöverenskommelse träffats som innebär att AB § 28 mom.
9 om sjuklön upphör att gälla 2018-01-01. Bestämmelsen kommer att ersättas med en
försäkringslösning som ingår i AGS-KL. Ersättningen kommer att kunna utges enligt samma
beslutsgrunder som sjuklönen och utges som längst i 180 dagar.
Under tid med ersättning enligt AGS-KL kommer arbetstagaren att kunna behålla ersättningen under
tiden för genomförande av kompetensutvecklingsinsatsen enligt TLO-KL.

Arbetslöshetsersättning då sjukpenning och sjuklön inte utges
Om arbetstagaren fortfarande har hel eller partiell arbetsoförmåga på grund av sjukdom i det egna
arbetet då sjuklön enligt AB, alternativt ersättning enligt AGS-KL, har utgetts i 180 dagar, så kan
arbetstagaren få arbetslöshetsersättning om arbetstagaren beviljats ledighet utan lön från sin
anställning. Detta framgår av förordningen om arbetslöshetsförsäkringen 19 a- 19 b §§.
Om arbetstagaren vid tidpunkten för en utbildningsaktivitet är ledig utan lön p.g.a. hälsoskäl och får
arbetslöshetsersättning, så kan rätten till ersättning upphöra i den omfattning (helt eller partiellt) som
motsvarar omfattningen av studierna.

Möjlighet till lön under studier
Under en utbildningsinsats kan arbetstagaren beviljas ledighet enligt AB § 26 eller
studieledighetslagen. Arbetsgivaren kan även bevilja arbetstagaren ledighet med bibehållen lön eller
del av lön enligt AB § 26.

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI),
Lön under studier är sjukpenninggrundande inkomst, men sjuklön enligt AB är inte
sjukpenninggrundande inkomst. Detta innebär att det är angeläget att arbetstagaren skyddar sin SGI.
För att behålla sin SGI under perioden som sjuklön enligt AB utges ska arbetstagaren anmäla sig som
arbetssökande till Arbetsförmedlingen den första dagen som arbetstagaren inte får sjukpenning. Det
gäller både vid hel och partiell arbetsoförmåga med sjuklön enligt AB. Detsamma kommer att gälla
fr.o.m. 2018-01-01 då ersättning enligt AGS- KL utges. Sådan ersättning är inte heller
sjukpenninggrundande.
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