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Stärk din framtida ställning på 
arbetsmarknaden
Nu kan du få stöd av Trygghetsfonden TSL att utveckla din 
kompetens för att stärka din framtida ställning på 
arbetsmarknaden. I stödet ingår professionell karriär- och 
studievägledning och möjligheter till ekonomiskt stöd om 
du vill gå en utbildning. 

Med stödet kan du fördjupa kunskaperna i din nuvarande 
roll, bredda din kompetens eller helt eller delvis byta yrke. 
Det gör att du kan hålla dig attraktiv och konkurrenskraftig 
på arbetsmarknaden.

Stödet ingår i det kollektivavtal eller hängavtal som gäller 
på din arbetsplats och är kostnadsfritt för dig.



Karriär- och studievägledning



Professionell hjälp med din 
kompetensutveckling
När du väljer att kontakta oss får du ett personligt stöd av 
en professionell karriär- och studievägledare. Vägledaren 
har goda kunskaper om arbetsmarknaden och olika 
alternativ inom utbildningar och yrken.

I kontakten med vägledaren får du berätta om din 
bakgrund, din situation i dag och vad du har för tankar 
och önskemål om framtiden. Du får hjälp att hitta de 
bästa möjligheterna till kompetensutveckling för dig, 
baserat på vad du själv vill tillsammans med de behov 
och möjligheter som finns på arbetsmarknaden.

Vägledningen kan anpassas efter dina förutsättningar 
och önskemål. Den kan erbjudas digitalt, fysiskt eller i en 
kombination. Du kan ta del av stödet när du vill och 
behöver vid olika tillfällen i ditt yrkesliv.



Ekonomiskt stöd under utbildning



Möjligheter till ekonomiskt stöd
Om du kommit en bit in i arbetslivet och vill gå en 
utbildning för att stärka din ställning på arbetsmarknaden 
finns olika möjligheter att få ekonomiskt stöd.

Med det ekonomiska stödet kan du behålla upp till 80 
procent av din ordinarie inkomst under tiden du är 
tjänstledig från ditt jobb för att utbilda dig.

Offentligt omställningsstudiestöd från CSN

Om du vill gå en utbildning som är fem dagar eller längre 
kan du ha rätt till offentligt omställningsstudiestöd från 
CSN. Det består av ett bidrag som du kan komplettera 
med ett lån om du vill.

Bidraget baseras på din inkomst upp till ett maxbelopp 
på 22 290 kr per månad (år 2023). Lånet kan jämna ut 
skillnaden mellan bidraget och din ordinarie inkomst.

Kollektivavtalat studiestöd från TSL

Utöver omställningsstudiestödet från CSN för utbildningar 
som är fem dagar eller längre kan du ha rätt till 
ytterligare ersättning från Trygghetsfonden TSL. Detta 
kallas för kompletterande kollektivavtalat studiestöd.

Om du vill gå en utbildning som är kortare än fem dagar 
kan du ha rätt till ett kortvarigt kollektivavtalat studiestöd 
från Trygghetsfonden TSL.



Kompletterande kollektivavtalat studiestöd (TSL)

Omställningsstudiebidrag (CSN)

80 procent av din ordinarie lön

Omställningsstudielån (CSN)
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Så stort ekonomiskt stöd kan du få
Diagrammet visar ungefär hur stort ekonomiskt stöd du 
kan få i relation till din ordinarie lön. Detta gäller för 
utbildningar som är fem dagar eller längre.



Så här går det till!



Ansökan
Du börjar med att besöka TSL.se där du 
kan läsa mer om stödet och göra din 
ansökan för att få vägledning.

Kontakt
Efter ansökan kontaktar vi dig för ett 
första vägledningssamtal för att prata om 
din situation och dina möjligheter.

Kortare 
utbildning

Om du vill gå en utbildning 
som är kortare än fem 
dagar kan du ha rätt till 
ekonomiskt stöd från 
Trygghetsfonden TSL.

Längre 
utbildning

Om du vill gå en utbildning 
som är fem dagar eller 
längre kan du ha rätt till 
ekonomiskt stöd från CSN 
och Trygghetsfonden TSL.

Utbildningen 
startar

Om du har beviljats ekonomiskt stöd för 
en utbildning börjar du få dina pengar 
när din utbildning startar. Läs mer om 
hur utbetalningarna går till på TSL.se.

Om du vill ha hjälp med ansökan kan du 
ringa oss på telefonnummer 010-480 91 10
eller mejla till kundservice@tsl.se.

Vägledning
Om du vill och behöver får du fördjupad 
karriär- och studievägledning genom 
ytterligare träffar med oss.

Psst…!

https://tsl.se/karriarvagledning-och-utbildning/


Villkor för att ta del av stödet



Villkor för vägledning och 
ekonomiskt stöd
Karriär- och studievägledning

För att ta del av karriär- och studievägledning från 
Trygghetsfonden TSL behöver du:

• ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka 
under en kalendermånad i minst 12 månader av de 
senaste 24 månaderna.

• omfattas av kollektivavtal eller hängavtal inom LO:s 
och Svenskt Näringslivs avtalsområde.

• vara yngre än 65 år.

Ekonomiskt stöd

För att kunna få omställningsstudiestöd från CSN under 
tiden du går en utbildning behöver du även:

• ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka 
under en kalendermånad i minst 96 månader (8 år) 
inom de senaste 14 åren.

• vara mellan 27 och 62 år gammal.

För de kollektivavtalade studiestöden från 
Trygghetsfonden TSL gäller dessa och ytterligare villkor 
som du kan läsa mer om på TSL.se.

Du kan få ekonomiskt stöd som längst i 44 veckor (eller 10 
veckor efter året du fyller 60 år) vid heltidsstudier, och 
längre än så vid deltid.



Vilka utbildningar kan ge rätt till 
ekonomiskt stöd?
Alla utbildningar i Sverige som ger rätt till studiemedel kan 
också ge också rätt till ekonomiskt stöd. Det kan till 
exempel vara utbildningar på yrkeshögskola, universitet, 
högskola, komvux och folkhögskola.

Även utbildningar som en omställningsorganisation som 
Trygghetsfonden TSL betalar för kan ge rätt till ekonomiskt 
stöd.

Utbildningar som din arbetsgivare bör genomföra för att 
du ska kunna utföra dina arbetsuppgifter ger inte rätt till 
ekonomiskt stöd.

Tänk på att ansöka om tjänstledighet i god tid!



Vill du veta
mer?

Mer information om stödet i sin helhet 
finns på TSL.se.

Mer information om det offentliga 
omställningsstudiestödet finns på CSN.se.

Välkommen att kontakta TSL på:
• Telefon 010-480 91 20
• E-post info@tsl.se

https://tsl.se/
https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/omstallningsstudiestod.html
mailto:info@tsl.se?subject=Fr%C3%A5ga%20om%20v%C3%A4gledning/omst%C3%A4llningsst%C3%B6d


Om Trygghetsfonden TSL
Trygghetsfonden TSL är omställningsorganisationen för 

yrkesarbetare inom Svenskt Näringslivs och LO:s 
avtalsområde. Vårt stöd omfattar 2 miljoner människor i 

80 000 företag.

Vi hjälper den som blir uppsagd på grund av arbetsbrist 
och sjukdom, samt den som avslutat en tidsbegränsad 

anställning att snabbt hitta ett nytt jobb, starta eget eller 
börja studera.

Vi hjälper även den som är anställd att stärka sin framtida 
ställning på arbetsmarknaden, genom karriär- och 

studievägledning och ekonomiskt stöd under utbildning.

Vårt stöd underlättar strukturomvandlingen i samhället 
och stärker individens, företagens och Sveriges 

konkurrenskraft.

Läs mer om vad vi erbjuder på TSL.se.


	Bildnummer 1
	Bildnummer 2
	Bildnummer 3
	Bildnummer 4
	Bildnummer 5
	Bildnummer 6
	Bildnummer 7
	Bildnummer 8
	Bildnummer 9
	Bildnummer 10
	Bildnummer 11
	Bildnummer 12
	Bildnummer 13
	Bildnummer 14

