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Tidslinje

2015 Flyktingkrisen leder till ett rekordhögt antal asylsökande.

2016  150 000 personer får uppehållstillstånd i Sverige,  

varav hälften är asylskäl.

2017  LO tar fram ny modell om ”Utbildningsjobb”.

 Förbund inom LO begär förhandling med  

motparter inom Svenskt Näringsliv.

 Principöverenskommelse sluts mellan LO,  

Svenskt Näringsliv och Unionen.

2018  Avsiktsförklaring om Etableringsjobb tecknas  

mellan parterna och regeringen.

2020  Proposition om etableringsjobb godkänns av riksdagen.

2021  Antalet långtidsarbetslösa (över två år) når  

nästan 100 000 personer.

2022  EU godkänner modell om etableringsjobb.

 Avtal om arbete i etableringsjobb tecknas mellan LO,  

Svenskt Näringsliv och Unionen.

2023 Förordningstext ska tas fram av Regeringskansliet.



H U R  F U N K A R  E T A B L E R I N G S J O B B E N ?  | 3 

Därför behöver Sverige 
etableringsjobb

S V E R I G E  H A R  E N  tudelad arbetsmarknad. 100 000 personer är in-
skrivna på Arbetsförmedlingen sedan mer än två år. Många av de 
långtidsarbetslösa är relativt nya i Sverige. Samtidigt som lång-
tidsarbetslösheten är hög så råder det brist på arbetskraft, inte 
minst inom många LO-yrken såsom undersköterska, slaktare, 
plåtslagare, kock och busschaufför.

Diagram 1 Arbetslösa mer än två år bland inrikes och utrikes födda

n Inrikes födda  n Utrikes födda   Andel långtidsarbetslösa som är utrikes födda

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik.
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Etableringsjobb är en kollektivavtalsmodell som kombinerar 
arbete och utbildning, i högst två år, för att bryta tudelningen 
och förbättra kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden. Mål-
gruppen är långtidsarbetslösa och nyanlända. Modellen har ut-
formats av LO, Svenskt Näringsliv och Unionen.

Idén med etableringsjobb tillkom åren efter flyktingkrisen. 
Men nu när modellen sjösätts så är antalet nyanlända väsentligt 
färre, i stället har antalet långtidsarbetslösa ökat till historiskt 
höga nivåer.

Med etableringsjobb kan långtidsarbetslösa och nyanlända 
skaffa sig de kunskaper och erfarenheter som krävs på den svens-
ka arbetsmarknaden. Anställda med etableringsjobb ska ges möj-
lighet att, på arbetstid och utan löneavdrag, delta i svenska för 
invandrare och andra kortare utbildningar.

Till skillnad från andra subventionerade anställningar, där en 
statlig subvention betalas till arbetsgivare, bygger modellen för 
etableringsjobb på att arbetsgivaren betalar en låg lön till den an-
ställde och staten, genom Försäkringskassan, betalar ut en ersätt-
ning till individen så att de båda inkomsterna ligger i nivå med 
lägstalönerna i kollektivavtal. Båda inkomsterna är pensions, a-
kasse- och sjukpenningsgrundande.

Etableringsjobb ska som huvudregel leda till en tillsvidarean-
ställning på heltid där den etableringsanställde arbetat. Arbetsgi-
vare ska alltså inte använda etableringsjobb i syfte att sänka sina 
arbetskraftskostnader. Det är inte möjligt att anställa personer 
med etableringsjobb och hyra ut dem för arbete på andra arbets-
platser. För att bekämpa eventuellt missbruk och oegentlighe-
ter med etableringsjobb kommer parterna att inrätta en särskild 
nämnd. Företag som inte använder anställningsformen i enlighet 
med syftet kan komma att stängas av.

För att ett företag ska kunna använda etableringsjobb krävs 
en överenskommelse med den lokala arbetstagarorganisationen.
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Vad är etableringsjobb?

• Etableringsjobb är en kollektivavtalsmodell.

• LO har undertecknat avtalet med Svenskt Näringsliv. Men det 
är respektive förbund som avgör vilka avtalsområden som öpp-
nas upp för etableringsjobb.

• Målgruppen för etableringsjobben är långtidsarbetslösa och 
nyanlända.

• Arbetstagare med etableringsjobb ges möjlighet att, under 
upp till två år, skaffa kunskaper och erfarenheter som krävs på 
svensk arbetsmarknad.

• En del av ersättningen till arbetstagaren kommer från arbetsgi-
varen och en del kommer från staten.

• Den totala ersättningen (lön + bidrag) ska ungefär motsvara 
lägsta tillämpade lägstalön inom avtalet.

• Både lönen från arbetsgivaren och bidraget från staten ger rätt 
till pension, sjukersättning och a-kassa.

• Huvudregeln är att etableringsjobb ska leda till en tillsvidare-
anställning på heltid hos arbetsgivaren.

• En anställd med etableringsjobb ska ges möjlighet att, utan lö-
neavdrag, delta i svenska för invandrare och andra kortare ut-
bildningar.

• Innan en arbetsgivare kan tillämpa etableringsjobb krävs en 
överenskommelse med den lokala arbetstagarorganisationen.

• En partsammansatt nämnd inrättas för prövning av konflikter 
och problem kring etableringsjobb.
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Tabell 1 Etableringsjobb jäm
fört m

ed nystartsjobb

 
Etablerings- 

Nystarts- 
 

jobb
  

jobb

Krav på kollektivavtal? 
Ja 

Nej
Krav på överenskom

m
else m

ed lokal arbetstagarorganisation? 
Ja 

Nej
Reglerad m

öjlighet till utbildning på arbetstid? 
Ja 

Nej
Statens bidrag går direkt till den anställda? 

Ja 
Nej

Räknas taket (m
axim

al statligt stöd) autom
atiskt upp varje år? 

Ja  
Nej

Vem
 kontroller innehållet i anställningen? 

Parterna 
Ingen  

 
 

(AF kontrollerar bara att grund-  
 

 
läggande krav är uppfyllda)

Vad händer efter jobbet är klart? 
”Huvudregeln” är en tills-  

Inga krav  
 

vidareanställning på heltid 
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Förhandlingsprotokoll

Ä R E N D E :

Avtal om arbete i etableringsjobb

P A R T E R :

Landsorganisationen i Sverige (LO) och Svenskt Näringsliv

F Ö R  L O : 
Torbjörn Johansson
Tommy Andersson
Torbjörn Hållö
Dan Holke

F Ö R  S V E N S K T  N Ä R I N G S L I V : 
Mattias Dahl
Beata Hammarskiöld
Jonas Stenmo
Bengt Johansson

Ovanstående parter benämns nedan gemensamt för ”Parterna”.

Förhandlingsprotokoll och avtal i sin helhet

Originalet av protokoll och avtal finns att hämta på LOs hemsida.

https://www.lo.se/home/lo/res.nsf/vRes/lo_1366026587231_

etableringsjobb_forhandlingsprotokoll_sn_lo_dec22_

pdf/$File/Etableringsjobb_Forhandlingsprotokoll_SN-LO_

Dec22.pdf
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Bakgrund
§ 1
Etableringsjobb är en arbetsmarknadspolitisk 
modell som innebär att den anställde med 
etableringsjobb erhåller en på förhand fast-
ställd ersättning från arbetsgivaren och sedan 
beviljas statlig etableringsersättning som ut-
betalas direkt till den enskilde arbetstagaren.

Svenskt Näringsliv och LO slöt den 21 no-
vember 2017 en förhandlingsuppgörelse om 
etableringsjobb. Uppgörelsen innehöll dels en 
principöverenskommelse om etableringsjobb, 
dels en tvistelösningsordning. Parterna var 
vidare överens om att inleda förhandlingar 
med regeringen i syfte att få till stånd de re-
gelförändringar som krävdes för att Parterna 
slutligt skulle kunna träffa Avtal om arbete 
i etableringsjobb.

När förhandlingsuppgörelsen om etable-
ringsjobb slöts år 2017 och avsiktsförklaring-
en med regeringen undertecknades år 2018 
var det primära syftet att underlätta för ny-
anlända att etablera sig på arbetsmarknaden. 
Antalet nyanlända i etableringsprogrammen 
är idag väsentligt färre, men i stället har an-
talet långtidsarbetslösa ökat kraftigt. Även 
om problembilden på arbetsmarknaden har 
förskjutits så är syftet med etableringsjobben 
fortsatt att arbetstagaren ska ges möjlighet att 
under längre tid skaffa kunskaper och erfa-
renheter, och att anställningen som huvudre-
gel ska leda till tillsvidareanställning på hel-
tid hos arbetsgivaren.

Parterna konstaterar att regeringen har in-
hämtat förhandsavgörande från Europeiska 
kommissionen att den statliga ersättningen 
till de anställda med etableringsjobb inte stri-

der mot EUs statsstödsregler (Beslut den 16 
maj 2022 i ärende SA.100209 (2022/N). Vidare 
konstaterar Parterna att regeringen den 7 juni 
2022 har utfärdat Förordning (2022:807) om 
statlig ersättning för arbete i etableringsjobb.

Avtal om arbete i etableringsjobb
§ 2
Parterna är överens om Avtal om arbete i eta-
bleringsjobb, Avtalet, enligt bilaga 1.

§ 3
Det antecknas att Parterna är medvetna om 
att en reguljär anställning som gäller tillsvi-
dare på flera avtalsområden inom Bygg- och 
Installationssektorn ska föregås av en lärlings-
anställning eller motsvarande i enlighet med 
de avtal som gäller mellan arbetsgivarparter 
och arbetstagarparter inom sektorn. Det ska 
gälla även för anställda med etableringsjobb 
på det sättet att en etableringsanställd som 
varit anställd i två år därefter kan anställas på 
en lärlingsanställning eller motsvarande, un-
der förutsättning att lärlingsanställning eller 
motsvarande gäller för ifrågavarande arbets-
uppgifter enligt aktuellt kollektivavtal. Det 
ankommer på respektive parter eller på de 
yrkesnämnder som existerar på avtalsområde-
na, att i förekommande fall avgöra hur tiden i 
etableringsjobb ska påverka den tid i lärlings-
anställning eller motsvarande som ska föregå 
en reguljär anställning tills vidare.

§ 4
Vad gäller antagande av Avtalet på förbunds-
nivå ska följande gälla.

Antagande på förbundsnivån sker genom 
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kollektivavtalshandling som anger vilka par-
terna är, vilket avtalsområde som berörs och 
att Avtalet antas dem emellan.

Avtalet kan på förbundsnivå bara antas i sin 
helhet. Parterna är överens om att det strider 
mot Avtalet att förbundsparter ställer krav på 
ändringar eller tillägg för antagande.

Förbundsparterna ska vid antagande av Av-
talet ange referenslön till den lägsta lön som 
tillämpas enligt parternas riksavtal. Om riks-
avtalen innehåller olika lägstalöner beroende 
på yrkeserfarenhet och ålder ska dessa lägsta-
löner anges samt villkoren för dessa. På de 
avtalsområden där lägsta lön inte framgår av 
förbundsavtalen utan i stället fastställs i lo-
kala företagsavtal ska om inte annat överens-
kommes referenslönen anges till den lägsta  
löne nivån som följer av ett sådant lokalt fö-
retagsavtal inom avtals området.

Antagandehandlingen ska av förbundspar-
terna ges in till Arbetsförmedlingen och till 
Parterna. Antagandehandlingen ska innehål-
la kontaktuppgifter till förbundsparterna och 
uppgift om referenslön/er inom avtalsområ-
det. Höjning av nivån på lägstalöner i sam-
band med nya löneavtal ska inte beaktas.

För det fall Arbetsförmedlingen vid beslut 
om statlig ersättning tillämpat felaktig refe-
renslön, utgör det aldrig ett kollektivavtals-
brott för vilket arbetsgivaren är ansvarig.

Uppräkning av belopp
§ 5
Den anställde med etableringsjobb får dels en 
lön direkt från arbetsgivaren, arbetsgivarens 
lönedel, dels en ersättning direkt från staten. 
Parternas avsikt är att såväl arbetsgivarens lö-

nedel som den statliga ersättningen årligen 
ska räknas upp med samma procentsats som 
inkomstbasbeloppet, avrundat matematiskt 
till helt krontal.

När avsiktsförklaringen mellan regeringen, 
LO, Unionen och Svenskt Näringsliv under-
tecknades 2018 angavs att arbetsgivarens lö-
nedel skulle uppgå till 8 400 kronor, inklusive 
sociala avgifter, i 2019 års löneläge samt att ar-
betstagaren därutöver skulle få statlig ersätt-
ning direkt från staten. Parterna är överens 
om att gemensamt begära hos regeringen att 
såväl arbetsgivarens lönedel som den statliga 
ersättningen retroaktivt ska räknas upp med 
samma procentsats som inkomstbasbeloppet 
har räknats upp med under åren 2020–2022, 
avrundat matematiskt till helt krontal.

Parterna är även överens om att gemensamt 
hos regeringen begära att 8 och 14 §§ i förord-
ningen (2022:807) om ersättning för arbete i 
etableringsjobb ändras på så sätt att arbetsgi-
varens lönedel, den statliga ersättningen, re-
ferenslönen och de olika intervallerna räknas 
upp med samma procentsats som inkomst-
basbeloppet, avrundat matematiskt till helt 
krontal, med verkan även för pågående an-
ställningar med etableringsjobb.

Svenska för invandrare (sfi)
§ 6
Parterna är överens om att det åligger de lo-
kala parterna att verka för att utbildning i 
svenska för invandrare (sfi) tillhandahålls på 
arbetsplatserna alternativt i nära anslutning 
till arbetsplatserna på tider som delvis ligger 
på och delvis ligger utanför arbetstagarnas 
normala arbetstider.
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Giltighetstid/uppsägning
§ 7
Avtalet börjar gälla den 1 januari 2023, men 
kan först tillämpas efter att regeringen 
har genomfört ändringar i förordningen 
(2022:807) om statlig ersättning för arbete i 
etableringsjobb i enlighet med Parternas ge-
mensamma krav på staten. Avtalet gäller till 
den 31 december 2027. Förbundspart kan ti-
digast säga upp Avtalet till upphörande tre 
år efter att förbundspart antagit Avtalet. Vid 
sådan uppsägning gäller tre månaders upp-
sägningstid.

Skulle Riksdag eller regering fatta beslut 
om författningsändringar eller på annat sätt 
väsentligt rubba parternas förutsättningar för 
Avtalet, kan Part därefter säga upp Avtalet 
med en månads uppsägningstid.

Avtal om inrättande av partssammansatt 
nämnd för prövning av vissa frågor kopplade till 
etableringsjobb
§ 8
Svenskt Näringsliv å ena sidan samt LO och 
Unionen å andra sidan är överens om att in-
rätta en partssammansatt nämnd för pröv-
ning av vissa frågor kopplade till etablerings-
jobb enligt bilaga  2.

Vid protokollet

Bengt Johansson Dan Holke

Justeras:

Stockholm tisdagen den 29 november 2022

Mattias Dahl Torbjörn Johansson
Svenskt Näringsliv LO

Beata Hammarskiöld Tommy Andersson
Svenskt Näringsliv LO
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Tidsbegränsad anställning
§ 1
Etableringsjobb är en tidsbegränsad anställ-
ning på heltid med avvikelse från 5 § anställ-
ningsskyddslagen (1982:80) och i förekom-
mande fall kollektivavtalade anställningsfor-
mer på avtalsområdet som längst kan vara i två 
år. Med hänsyn till att syftet med etablerings-
jobb är att arbetstagaren ska ges möjlighet att 
under längre tid skaffa kunskaper och erfa-
renheter och att anställningen som huvudre-
gel ska leda till tillsvidareanställning på heltid 
hos arbetsgivaren, bör en anställning för arbe-
te i etableringsjobb som huvudregel vara två år.

Parterna är överens om att syftet med eta-
bleringsjobb inte är att skapa nya yrkesgrup-
per (yrken) på arbetsmarknaden.

Den anställde får inte stå under arbetsled-
ning av annan än arbetsgivaren. Med arbets-
givaren avses även den som är anställd hos 
arbetsgivaren.

Villkor för etableringsjobb
§ 2
Etableringsjobb kan användas för nyanlända 
som beviljats uppehållstillstånd (tillfälligt el-
ler permanent) inom de senaste 36 månaderna 
före dagen för ansökan om statlig ersättning. 
Etableringsjobb kan inte användas för perso-
ner som beviljats tillfälligt uppehållstillstånd 
till följd av regler om arbetskraftsinvandring.

Etableringsjobb kan även användas för per-
soner som står långt från arbetsmarknaden. 
I de fallen krävs att personen vid beslutstill-
fället har fyllt 20 år är arbetslös och anmäld 
som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen 
och därutöver

 – antingen har varit arbetslös, eller deltagit 
i ett arbetsmarknadspolitiskt program, på 
heltid under minst 24 av de 27 månaderna 
närmast före dagen för ansökan, eller

 – är anvisad till det arbetsmarknadspolitiska 
programmet etableringsinsatser för vissa 
nyanlända invandrare enligt förordningen 
(2017:820) om etableringsinsatser för vissa 
nyanlända invandrare.

En arbetsgivare som anställer någon för arbete i 
etableringsjobb måste vara medlem i någon ar-
betsgivarorganisation inom Svenskt Näringsliv 
och bunden av riksavtal med förbund inom LO.

§ 3
En arbetsgivare behöver ha stöd i ett bin-
dande förbundsavtal för att kunna tillämpa 
etableringsjobb. Innan en arbetsgivare bör-
jar tillämpa etableringsjobb ska det träffas en 
överenskommelse med den lokala arbetsta-
garorganisationen om att etableringsjobb får 
tillämpas i verksamheten.

De lokala parterna ska behandla de prak-
tiska formerna för etableringsjobb inför att 

Bilaga 1

Avtal om arbete i etableringsjobb
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de ska börja tillämpas. Avtalet tillåter inte 
att det uppställs krav på andra löne- eller an-
ställningsvillkor, eller krav som komplicerar 
eller försvårar etableringsjobb, än dem som 
följer av Avtalet.

Har förhandlingar mellan arbetsgivaren 
och den lokala arbetstagarorganisationen inte 
inletts inom tre veckor efter det att arbetsgi-
varen påkallat lokal förhandling äger arbets-
givaren dock, om tidsutdräkten inte beror på 
arbetsgivaren, rätt att börja tillämpa etable-
ringsjobb i sin verksamhet.

§ 4
Har en arbetsgivare vidtagit uppsägningar 
på grund av arbetsbrist får inte etablerings-
jobb användas på samma driftsenhet och av-
talsområde förrän tolv månader efter det att 
uppsägningarna vidtogs. Till en tidsbegrän-
sad anställning i etableringsjobb gäller inte 
företrädesrätt till återanställning.

Utan lokal överenskommelse får arbetsgi-
vare inte på samma driftsenhet och avtals-
område säga upp arbetstagare på grund av ar-
betsbrist, utan att samtidigt genom under-
rättelse även avsluta alla anställningar med 
etableringsjobb. De lokala parterna ska dock 
i förhandlingar utröna om det i aktuell situ-
ation är lämpligt att avsluta etableringsjobb 
och i så fall försöka träffa överenskommelse 
i fråga om andelen anställningar med etable-
ringsjobb som bör avslutas kontra andelen ar-
betstagare som bör sägs upp. De lokala par-
terna ska därvid beakta de olika ändamål som 
ligger till grund för etableringsjobb.

Med uppsägning på grund av arbetsbrist i 
andra stycket avses endast uppsägningar på 

grund av övertalighet. Andra stycket ovan ska 
tillämpas i situationer då arbetstagare tackat 
nej till omplacering till nytt arbete som bara 
innebär sänkt sysselsättningsgrad enligt 7 a § 
anställningsskyddslagen.

Däremot berörs inte uppsägningar på 
grund av arbetsbrist som sker då någon tack-
at nej till ett omplaceringserbjudande enligt 
7 § 2 stycket anställningsskyddslagen.

Lön och semester  
vid arbete i etableringsjobb
§ 5
Under anställning med etableringsjobb är lö-
nen 6 392 kronor i månaden i 2019 års löne-
läge, härefter benämnt arbetsgivarens lönedel.

Arbetsgivarens lönedel ska årligen räknas 
upp med samma procentsats som inkomst-
basbeloppet, avrundat matematiskt till helt 
krontal. Denna bestämmelse gäller endast 
under förutsättning att regeringen ändrar i 
8 § i förordningen (2022:807) om ersättning 
för arbete i etableringsjobb på sätt att sådan 
uppräkning blir tillåten.

Gällande förbundsvisa kollektivavtal, så 
kallat riksavtal, inom det avtalsområde där 
ett etableringsjobb sker ska tillämpas beträf-
fande till exempel ersättningar, liksom lokala 
överenskommelser som träffats med stöd av 
riksavtalet, med undantag för bestämmelser 
om lön och lägsta löner.

Undantaget innebär till exempel att en an-
ställd med etableringsjobb inte omfattas av 
lönerevision eller av eventuella lokala över-
enskommelser om lönenivåer.

Om den etableringsanställde utför arbete 
på tid och sätt som berättigar till en ersätt-
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ning enligt tillämpligt kollektivavtal som räk-
nas ut med hjälp av divisorer ska arbetsgiva-
rens lönedel adderas med den statliga ersätt-
ningen och summan läggas till grund för be-
räkningen. Samma sak gäller för till exempel 
restidsersättning och beredskapsersättning.

§ 5 a
Anställda med etableringsjobb har rätt till 
semesterförmåner enligt semesterlagen 
(1977:480) med de avvikelser som framgår 
nedan. Dessa bestämmelser ersätter betal-
ningsbestämmelserna i riksavtalet.

För de semesterdagar som arbetstagaren 
har rätt till enligt semesterlagen ska arbets-
givaren betala semesterlön även om arbets-
tagaren inte har tjänat in denna. Vid beräk-
ning av semesterlön under anställning med 
etableringsjobb tillämpas en sammalöneregel 
(arbetsgivarens lönedel) jämte ett semestertil-
lägg om 0,43 procent per semesterdag.

Om en anställd med etableringsjobb vid 
anställningens upphörande har haft längre 
betald semester än vad vederbörande har tjä-
nat in, ska inget avdrag göras på lön eller se-
mesterersättning. Om en anställd i etable-
ringsjobb vid anställningens upphörande har 
innestående semester ska semesterersättning 
på denna beräknas på arbetsgivarens lönedel 
enligt andra stycket ovan. Någon  avräkning 
eller kvittning av intjänad semester ska såle-
des inte ske vid utbetalning av semesterersätt-
ning eller om förklaring lämnats om att över-
föra semesterförmåner till en ny anställning.

Om en anställd efter anställning med eta-
bleringsjobb får fortsatt anställning hos ar-
betsgivaren och arbetsgivaren inte tillämpar 

sammanfallande intjänande- och semesterår 
gäller följande. Under  förutsättning att se-
mesterersättning inte redan har betalats ut 
på den anställdes begäran, ska semesterlönen 
i det semesterår som följer på anställningen 
beräknas enligt en procentregel om tolv pro-
cent på ett semesterunderlag inbegripet så-
väl arbetsgivarens lönedel som den statliga er-
sättningen från föregående tolvmånaderspe-
riod, för semesteråret därefter tillämpas riks-
avtalets bestämmelser. I det fall riksavtal med 
sammalöneregeln gäller tillämpas detta i stäl-
let för procentregeln.

Anmärkning

Parterna konstaterar samtidigt att den stat-

liga ersättningen utgår även under tid då den 

anställde i etableringsjobb uppbär semesterlön.

Ansökan om statlig ersättning  
för arbete i etableringsjobb
§ 6
Den enskilde ska, med bistånd av den till-
tänkte arbetsgivaren, ansöka om statlig er-
sättning för arbete i etableringsjobb hos 
Arbetsförmedlingen .

Den tilltänkte arbetsgivaren ska till Ar-
betsförmedlingen ge in ett intyg benämnt 
arbetsgivarintyg i Förordningen (2022:807) 
om statlig ersättning i etableringsjobb.

Upplysningsvis framgår av 18 § i ovan 
nämnda förordning att följande uppgifter 
ska finnas med i arbetsgivarintyget:
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1. namn och person- eller samordningsnum-
mer på den person som ska anställas,

2. arbetsgivarens organisationsnummer och 
kontaktuppgifter,

3. en uppgift om tillämpligt centralt kollek-
tivavtal om etableringsjobb inklusive kon-
taktuppgifter till de centrala kollektivav-
talsparterna och i förekommande fall till 
den lokala arbetstagarorganisationen,

4. en uppgift om anställningens tillträdes-
dag och lön,

5. en försäkran om att arbetsgivaren gör lö-
neutbetalningar elektroniskt,

6. en försäkran om att arbetsgivaren inte se-
nare än tolv månader före den aktuella an-
ställningen har sagt upp en eller flera an-
ställda på grund av arbetsbrist inom det av-
talsområde och på den driftsenhet där den 
anställde ska placeras,

7. ett åtagande från arbetsgivaren att omgå-
ende till Arbetsförmedlingen anmäla för-
ändringar som kan påverka rätten till den 
statliga ersättningen eller ersättningens 
storlek, och

8. en bekräftelse av att arbetsgivaren är med-
veten om att denne kan bli betalningsskyl-
dig för felaktigt utbetalt stöd.

Uppgifter om faktiska förhållanden ska läm-
nas på heder och samvete.

§ 7
Den tilltänkte arbetsgivaren ska genom e-
post eller på annat lämpligt sätt skicka en 
kopia av arbetsgivarintyget till den enskilde 
arbetstagaren senast då det ges in till Arbets-
förmedlingen. Arbetsgivaren ska senast vid 

samma tidpunkt skicka en kopia till både ar-
betsgivarförbundet och arbetstagarförbundet 
(lokalt och centralt) i det riksavtal där etable-
ringsjobbet kommer att utföras.

Bindande avtal om etableringsjobb
§ 8
En anställning med etableringsjobb blir rätts-
ligt bindande när anställningsavtal träffats och 
den enskilde fått rätt till statlig ersättning.

§ 9
Tid i etableringsjobb räknas som anställnings-
tid enligt anställningsskyddslagen.

Avbrytande/avslutning  
av etableringsjobb
§ 10
En anställning med etableringsjobb får av-
brytas i förtid.

En arbetsgivare som avser att ge en arbets-
tagare besked om att en anställning med etab-
leringsjobb ska avbrytas i förväg ska under-
rätta arbetstagaren om detta minst tre veckor 
i förväg. Arbets givaren ska samtidigt med un-
derrättelsen även varsla den lokala  arbetsta-
garorganisationen.

Arbetstagaren och/eller arbetstagarens 
fackliga organisation har rätt till överlägg-
ning med arbetsgivaren om beskedet.

Om arbetsgivaren inte avser att ge en an-
ställd med etableringsjobb fortsatt anställning 
efter avslutad sådan anställning ska arbetsgi-
varen ge arbetstagaren besked om detta senast 
tre veckor före anställningstidens utgång. Ar-
betsgivaren ska samtidigt med beskedet även 
varsla den lokala arbetstagarorganisationen.
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Om arbetsgivaren inte iakttagit underrät-
telsetiden som framgår av andra eller fjärde 
styckena ovan ska arbetsgivaren betala ett 
normerat skadestånd som motsvarar arbets-
givarens lönedel samt den statliga ersättning-
en för den tid som inte iakttagits.

En arbetstagare i etableringsjobb kan av-
bryta anställningen genom att underrätta ar-
betsgivaren tre veckor i förväg.

Upplysningsvis åligger det arbetsgivaren att 
meddela Arbetsförmedlingen att en anställ-
ning med etableringsjobb har avbrutits.

§ 11
En anställning med etableringsjobb upphör 
omedelbart när arbetsgivaren får del av ett 
myndighetsbeslut enligt vilket rätt till statlig 
ersättning inte längre föreligger. En anställ-
ning med etableringsjobb upphör även ome-
delbart om Avtal om arbete i etableringsjobb 
mellan Svenskt Näringsliv och LO upphör att 
gälla. Detsamma gäller om förbundsavtal om 
arbete i etableringsjobb upphör att gälla.

Upplysningsvis åligger det arbetsgivaren 
att meddela Arbetsförmedlingen att en an-
ställning med etableringsjobb har upphört.

§ 12
En anställning med etableringsjobb kan 
upphöra efter beslut av den partssamman-
satta nämnd som anges i Avtal om inrättan-
de av partssammansattnämnd för prövning 
av vissa frågor kopplade till etableringsjobb. 
Anställningen  upphör i sådant fall en må-
nad efter det att nämnden meddelat sitt be- 
slut.

Upplysningsvis åligger det arbetsgivaren 

att meddela Arbetsförmedlingen att en an-
ställning med etableringsjobb har upphört.

§ 13
En anställning med etableringsjobb som av-
bryts eller avslutas kvalificerar inte till före-
trädesrätt till återanställning.

Tjänstgöringsintyg
§ 14
Arbetsgivaren ska i samtliga fall där en an-
ställning med etableringsjobb varat i mer än 
sex månader, på begäran av arbetstagaren, ut-
färda ett tjänstgöringsintyg som utvisar an-
ställningstiden och de arbetsuppgifter som 
utförts. I det fall arbetstagaren så begär ska 
även ett vitsord utfärdas över det sätt på vil-
ket arbetet utförts.

Utbildning under anställningstiden
§ 15
En anställd med etableringsjobb som nyligen 
beviljats uppehållstillstånd ska ges möjlighet 
att delta i svenska för invandrare. Om utbild-
ningen förläggs till arbetstid ska det inte gö-
ras löneavdrag. En rimlig fördelning kan vara 
att utbildningen till 50 procent sker på ar-
betstid och övrig tid sker på fritiden. Sådan 
utbildning bör i förekommande fall så långt 
möjligt förläggas i början eller slutet av ett 
arbetspass.

§ 16
Annan kortare utbildning än svenska för in-
vandrare som arbetsgivaren och den anställ-
de med etableringsjobb kommit överens om 
och som underlättar fortsatt anställning hos 
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arbetsgivaren, ska ske utan löneavdrag. Med 
tanke på syftet med etableringsjobb bör ar-
betsgivaren se positivt på att en anställd med 
etableringsjobb får utbildning och den an-
ställde bör som huvudregel genomföra sådan 
utbildning som arbetsgivaren anser underlät-
ta en fortsatt anställning.

Anmärkning

§§ 15–16 påverkar inte arbetstagares rättigheter 

enligt lag (1986:163) om rätt till ledighet för 

utbildning i svenska för invandrare respektive 

lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet 

för utbildning.

Tvister om etableringsjobb
§ 17
Tvister som gäller betalning av lön eller andra 
ersättningar samt tillämpning och tolkning 
av gällande riksavtal, till exempel vad gäller 
arbetstid, ska oavsett om tvisten gäller en an-
ställning med etableringsjobb behandlas en-
ligt de regler som gäller för sådana tvister på 
respektive avtalsområde.

§ 18
En arbetstagarorganisation som anser att en 
arbetsgivare inte är lämplig att använda etable-
ringsjobb i verksamheten kan efter förhand-
lingar hänskjuta frågan till prövning i den 
partssammansatta nämnden. Detsamma gäl-
ler en arbetsgivare som inte har kunnat få till 
stånd en lokal överenskommelse om att använ-
da etableringsjobb i verksamheten. Dessa reg-

ler ersätter bestämmelser om tvisteförhand-
ling och rättegång i medbestämmandelagen 
(1976:580) och gällande förhandlingsordningar.

Lokal förhandling
§ 19
En lokal arbetstagarorganisation som anser 
att en arbetsgivare avser att använda etable-
ringsjobb på ett felaktigt sätt kan begära lokal 
förhandling. Begäran ska göras inom sju da-
gar från det att den lokala arbetstagarorgani-
sationen erhållit meddelande enligt § 7 ovan. 
Gäller begäran att en arbetsgivare som har 
etableringsanställda bedriver verksamheten 
på ett sätt som strider mot parternas avtal, 
ska begäran göras senast två veckor efter det 
att den lokala arbetstagarorganisationen ska 
anses haft kännedom om de sakförhållanden 
som ligger till grund för uppfattningen om 
avtalsstridig tillämpning.

Central förhandling
§ 20
Om de lokala parterna inte kan enas i tviste-
frågan, ska den part som vill driva saken vi-
dare begära central förhandling. Samma sak 
gäller en arbetsgivare som inte har kunnat 
få till stånd en lokal överenskommelse om 
att använda etableringsjobb i verksamheten. 
Begäran ska ske inom två veckor från det att 
den lokala förhandlingen avslutades.

Hänskjutande till den partsammansatta 
nämnden
§ 21
Kan de centrala parterna inte enas i tvistefrå-
gan, kan den part som vill driva saken vidare 
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föra saken till en partssammansatt nämnd. 
Begäran om nämndprövning ska göras inom 
två veckor från det att den centrala förhand-
lingen avslutades.

Part som inte begärt förhandling eller 
nämndprövning inom nu angivna tider har 
förlorat sin rätt att driva saken.

Avtalets giltighetstid
§ 22
Avtalet börjar gälla den 1 januari 2023, men 
kan först tillämpas efter att regeringen 
har genomfört ändringar i förordningen 
(2022:807) om statlig ersättning för arbete i 
etableringsjobb i enlighet med Parternas ge-
mensamma krav på staten. Avtalet gäller till 
den 31 december 2027. Förbundspart kan ti-
digast säga upp Avtalet till upphörande tre 
år efter att förbundspart antagit Avtalet. Vid 
sådan uppsägning gäller tre månaders upp-
sägningstid.

Om Svenskt Näringsliv eller LO säger upp 
Avtalet upphör avtalet mellan förbundspar-
terna vid samma tidpunkt.
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§ 1
Parterna är överens om att inrätta en parts-
sammansatt nämnd för prövning av följande 
frågor kopplade till etableringsjobb.

En arbetstagarorganisation som anser att 
en arbetsgivare inte är lämplig att använda 
etableringsjobb i verksamheten kan efter för-
handlingar hänskjuta frågan till prövning i 
den partssammansatta nämnden. Detsamma 
gäller en arbetsgivare som inte har kunnat 
få till stånd en lokal överenskommelse om 
att använda etableringsjobb i verksamheten.

Den partsammansatta nämnden
§ 2
Nämnden består av sex personer, tre perso-
ner utsedda av Svenskt Näringsliv, två per-
soner utsedda av LO respektive en person av 
Unionen.

Nämnden ska eftersträva att fatta beslut i 
enighet. Vid lika röstetal ska på endera parts-
sidans begäran det utses en opartisk ordföran-
de för att slutligt avgöra frågan. Sådan opar-
tisk ordförande ska utses av Parterna gemen-
samt. Kostnaden för den opartiska ordföran-
den ska bäras av respektive partssida med 
hälften vardera.

Nämnden är beslutsför när minst en per-
son på vardera partssidan är närvarande. En 
partssida har aldrig fler röster än som mot-

svarar antal ledamöter som är närvarande på 
motsidan. Det innebär alltså att om endera 
partssidan närvarar med enbart en ledamot 
kan motsidan enbart avge en röst.

I det fall opartisk ordförande deltar i 
nämnden avger vardera partssida en röst 
medan ordföranden har utslagsröst. Nämn-
den ska även med opartisk ordförande efter-
sträva att fatta beslut i enighet.

Grunder för nämndens prövning
§ 3
Parternas utgångspunkter för etableringsjobb 
är att dessa ska utgöra ett verksamt medel för 
att integrera personer som nyligen beviljats 
uppehållstillstånd och som har svårigheter 
att få anställning eller personer som annars 
har sådana svårigheter.

Ett etableringsjobb ska som huvudregel 
leda till en anställning tills vidare på heltid 
hos den arbetsgivare där den etableringsan-
ställde arbetat.

Meningen är alltså inte att arbetsgivare 
ska använda etableringsjobb i syfte att sänka 
sina arbetskraftskostnader. Parterna är över-
ens om att etableringsjobb inte får stå under 
arbetsledning av annan än arbetsgivaren.

Nämndens prövning kan avse arbetsgi-
varens lämplighet att använda sig av etable-
ringsjobb, om en viss anställning är korrekt 

Bilaga 2

Avtal om inrättande av parts samman satt nämnd för 
prövning av vissa frågor kopplade till etableringsjobb
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och om etableringsjobb används på ett sätt 
som strider mot syftet med anställningsfor-
men, till exempel i en omfattning på arbets-
platsen som är orimlig i förhållande till det 
nyss angivna syftet med etableringsjobb.

Avseende frågan om arbetsgivarens all-
männa lämplighet bör denna prövning ske 
efter samma utgångspunkter som gäller i frå-
ga om 38 § medbestämmandelagen med det 
tillägget att ett visat olämpligt bruk av eta-
bleringsjobb kan göra att arbetsgivaren anses 
olämplig att använda sig av etableringsjobb 
som anställningsform om inte bristerna åt-
gärdats. Nämnden ska vid sin prövning be-
akta att Avtalet inte tillåter att det uppställs 
krav på andra löne- eller anställningsvillkor, 
eller krav som komplicerar eller försvårar eta-
bleringsjobb, än dem som följer av Avtalet.

Nämndens beslut
§ 4
Nämnden kan slutligt besluta att en arbets-
givare får använda anställningsformen eta-
bleringsjobb eller att en anställning med eta-
bleringsjobb ska upphöra om det anses strida 
mot avtalets syften. I ett sådant fall upphör 
anställningen en månad efter det att nämn-
den meddelat beslut.

Nämnden kan också föreskriva att en ar-
betsgivare inte får använda etableringsjobb 
i verksamheten eller att en arbetsgivare som 
förfarit felaktigt framdeles ska få använda 
etableringsjobb enbart efter viss angiven 
prövning.

Nämnden kan också bestämma skadestånd 
vid uppsåtliga eller upprepade brott mot par-
ternas Avtal om arbete i etableringsjobb.

Avtalets giltighetstid
§ 5
Detta avtal har samma giltighetstid och upp-
sägningstid som Avtal om etableringsjobb mel-
lan Parterna.
Om Avtal om etableringsjobb mellan Svenskt 
Näringsliv och LO eller Avtal om etablerings-
jobb mellan Svenskt Näringsliv och Unionen 
sägs upp är de kvarvarande parterna överens 
om att ta upp överläggning i syfte att reglera 
sammansättningen i nämnden.
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