Kontakta Trygghetsrådet
när du sagts upp på grund
av arbetsbrist

Vid din sida på din väg mot
ett nytt jobb!

Är du själv aktiv finns det
många möjligheter.
Är du uppsagd på grund av arbetsbrist?
Då har du möjlighet att få omställningsstöd av
Trygghetsrådet Fastigo (TRF).
Vägen till en ny, varaktig försörjning är en individuell
resa. Det finns inga standardlösningar, men en rad olika
möjligheter. Ansvaret är ditt. Se ditt jobbsökande som
ett arbete som kräver tid och engagemang. Ta vara på
din värdefulla tid och sätt igång direkt.
Om du själv satsar aktivt på din nya framtid, så ställer vi
på TRF helhjärtat upp med råd och stöd på din väg mot
ett nytt jobb.
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Steg för steg mot en ny och
varaktig försörjning.
Steg 1.

Du bestämmer
din strategi.
När du är anmäld till TRF är ditt första steg att tillsammans med oss
analysera din situation.
Vad har du för intressen? Vilka alternativ ser du framför dig? Vad har du för kunskaper och
erfarenheter? Hur vill du gå vidare?
Vi är ditt bollplank när du bestämmer ditt nya framtidsmål och bistår dig med vår erfarenhet och
våra kunskaper. Fast det är hela tiden dina idéer och din egen drivkraft som avgör resultatet.
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Steg 2.

Vi ser över tänkbara stöd.
Utifrån din strategi ser vi tillsammans över vilken typ stöd du har
möjlighet att få. Vad som ger störst nytta för dig. Möjligheterna är flera
och alla lösningar är individuella. Här är de stödtyper som kan vara
aktuella.
Utbildningsbidrag
Ibland kan man behöva en utbildning eller praktik för att nå sitt nya jobb. Kontakta TRF så
diskuterar vi hur du kan gå vidare.

Starta eget
Vill du starta eget företag ska du först av allt se till att din affärsidé, affärsplan och budget är
klara. Hos TRF kan du ansöka om bidrag för kostnader i samband med starten.

Avgångsersättning
Avgångsersättning (AGE) är en utfyllnad till din a-kasseersättning. Du kan få högst 80 procent
inklusive a-kasseersättning av din tidigare månadslön dag 1–200. Dag 201–300 sänks beloppet
till 70 procent.
Villkoret är att du ska ha varit tillsvidareanställd sammanhängande i minst fem år hos den
uppsägande arbetsgivaren med en månadslön som överstiger a-kassetaket. Arbetstiden måste,
när anställningen upphör, ha varit minst 16 timmar i genomsnitt per vecka under det senaste
året.
Mer information om AGE finns under Arbetstagare – Trygghetsrådet Fastigo på
www.trygghetsfonderna.se
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Steg 3.

Ny försörjning.

En ny och varaktig försörjning är målet.
När du nått dit finns möjlighet till ytterligare stöd.
Löneutfyllnad
Får du ett nytt arbete under det första arbetslösa året kan du ansöka om löneutfyllnad. Den är 80 procent av löneskillnaden mellan din nya och tidigare fasta
månadslön. Du kan få löneutfyllnad i högst åtta månader under ditt första
arbetslösa år.
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Anmälan!
Innan vi kan se vilka möjligheter vi har att stödja dig måste du vara
anmäld på TRF. Så snart förhandlingarna om din uppsägning är
klara ska TRFs anmälningsblankett fyllas i och skickas in. Om inte
detta redan är gjort kan du …

1.

Ladda ner blanketten från www.trygghetsfonderna.se. Under fliken
Trygghetrådet Fastigo finns blanketten under "Blanketter och
material".

2.

Tala med din arbetsgivare och fyll i blanketten tillsammans.
Arbetsgivaren fyller i och undertecknar på första sidan och du själv
på andra sidan.

3.

Skicka in anmälningsblanketten tillsammans med en kopia av
justerat förhandlingsprotokoll till Trygghetsrådet Fastigo,
Sveavägen 31, 111 34 Stockholm.

Frågor?
Ring 08-676 69 20 eller mejla marie.windmar@fastigo.se
Postadress: Trygghetsrådet Fastigo, Sveavägen 31, 111 34
Stockholm Besöksadress: Sveavägen 31, 5 tr, Stockholm
www.trygghetsfonderna.se
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En gemensam fond för
råd och stöd.
Trygghetsrådet Fastigo (TRF) har funnits sedan 1973. TRF är en trygghetsfond
med syfte att hjälpa den som sagts upp eller riskerar att bli uppsagd på grund
av arbetsbrist.
Verksamheten utgår från ett trygghetsavtal mellan Fastigo och Unionen, Vision,
Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Akavia och Sveriges
Arkitekter.

www.trygghetsfonderna.se
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