
 

 
 

Cirkulär september 2022 
Livsmedelsföretagen 

 
 
 

CIRKULÄR 
 
 
 
FÖRÄNDRADE AVGIFTER FÖR FÖRETAG I OCH MED ATT HUVUDAVTALET 
OCH KOLLEKTIVAVTAL OM OMSTÄLLNINGSFÖRSÄKRING TRÄDER I 
KRAFT DEN 1 OKTOBER 2022 
 

 

 

Huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK  
Gäller på tjänstemannaområdet (för avtal med Unionen, Sveriges Ingenjörer 
och Ledarna) 

 

Den nuvarande avgiften till TRR är 0,30 procent på lönesumman. Denna avgift är 
för närvarande tillfälligt sänkt från 0,30 till 0,10 procent för företag inom Svenskt 
Näringsliv.  

Från och med 1 oktober 2022 kommer avgiften till TRR att höjas till 0,55 procent 
för företag som blir bundna av Huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK.  

 

 
Huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv och LO  
Gäller för våra avtal med Hotell- och restaurangfacket (HRF) 
 

Den nuvarande avgiften till TSL/AGB ligger på 0,30 procent för företag inom 
Svenskt Näringsliv.  
Från och med 1 oktober 2022 kommer avgiften att höjas till 0,49 procent för 
företag som blir bundna av Huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv och LO.  

 



 

 
 

Kollektivavtalet om omställningsförsäkring mellan                                       
Svenskt Näringsliv och LO 
Gäller för våra avtal med Livsmedelsarbetareförbundet (Livs) och 
Handelsanställdas förbund (Handels) 

 

För företag som blir bundna av Kollektivavtal om omställningsförsäkring för 
arbetare mellan Svenskt Näringsliv och LO kommer avgiften till TSL/AGB från och 
med den 1 oktober att vara 0,30 procent. 

 

 

Statlig ersättning till arbetsgivare som betalar avgift till TRR och 
TSL 

 

Arbetsgivare som finansierar TRR och TSL kommer att få ersättning från staten.  

Ersättningen till arbetsgivare kommer att vara 0,15 procent på lönesumman och 
beslutas och utbetalas av Kammarkollegiet. Utbetalning till arbetsgivare kommer 
att ske i efterskott året efter det kalenderår som avgiften avser.  

Ansökan till Kammarkollegiet och utbetalning till arbetsgivarna kommer att skötas 
helt och hållet av Fora.  

 

*** 

 

För ytterligare information hänvisas till kommande Cirkulär om Omställning och 
kompetensstöd. 

 

Information om omställnings- och kompetensdelarna i samtliga huvudavtal 
lämnas av Avtalat, telefon 0770-16 10 00, www.avtalat.se  

 

Detaljerad information om Huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK 
lämnas av TRR, telefon 020-87 78 77, www.trr.se 



 

 
 

Detaljerad information om omställnings- och kompetensstöd i Huvudavtalet och 
kollektivavtal om omställningsförsäkring för arbetare mellan Svenskt Näringsliv 
och LO lämnas av TSL, telefon 010-480 91 00 www.tsl.se 

 

Detaljerad information om AGB i Huvudavtalet och kollektivavtalet om 
omställningsförsäkring för arbetare mellan Svenskt Näringsliv och LO lämnas av 
Afa Livförsäkring, telefon 0771-88 00 99, www.afaforsakring.se 

 

Information om avgifter och fakturering lämnas av Fora, telefon 08-787 40 10, 
www.fora.se 

 

För övriga frågor vänligen kontakta vår arbetsgivarrådgivning på e-mail: 
radgivning@li.se eller telefon: 08 – 762 65 50 

 

 
 
 
 


