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Komplettering av yrkanden 

I februari 2020 när förbundet lade fram sina yrkanden var vår ståndpunkt att tillsvidareanställning 
på heltid skulle vara normen. Det är och har varit förbundets yrkande under lång tid.  

Förhandlingarna om trygghet och omställning mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK skulle 
behandla de för oss mycket viktiga frågorna varför vi hoppades på en positiv utgång. Idag vet vi 
att parterna inte nådde ända fram. 

För förbundet är det viktigt att branschen har trygga anställningar. Särskilt när branschen kommer 
att vända mot en positiv riktning när man behöver återanställa och nyanställa personal. Men det 
ska också betonas att redan anställd personal ska ha en förutsägbar reglering kring sin anställning. 

Förbundet kompletterar med anledning av detta våra yrkanden enligt nedan. 

 

Förslag till turordning vid omreglering av sysselsättningsgraden 

Vid sänkning av arbetstagares arbetstidsmått på grund av organisatoriska skäl är arbetsgivaren 
skyldig att erbjuda nytt arbetstidsmått i turordning. Arbetstagare med längre anställningstid har 
således företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid till bibehållet arbetstidsmått, eller 
om sådana tjänster inte finns, till högsta arbetstidsmått. Vid lika anställningstid ger högre ålder 
företräde. Lokalt avtal kan träffas om avvikelser från bestämmelserna i detta stycke. 

 

Arbetstagare har rätt att tacka nej till förändrat arbetstidsmått utan att förlora sin plats i 
turordningen. 

 

Denna bestämmelse inskränker inte arbetstagares rätt enligt 25 a § lagen om anställningsskydd. 

  

Förslag till fastställd arbetad tid för deltidsanställd 

En deltidsanställd som arbetat regelbundet mer än avtalad arbetstid under en period av 12 månader 
ska få rätt att få sin anställning omreglerad till en anställning som motsvarar ett genomsnitt av den 
faktiska arbetstiden under perioden. Tolvmånadersperioden ska räknas 12 månader bakåt från den 
tidpunkt då arbetstagaren har framställt sitt krav. 
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