
Pressinbjudan till seminarium 6 februari

Inbjudan seminarium: Trygghetsfonden TSL – ny
verksamhetsmodell för en arbetsmarknad i förändring
TSL är en omställningsförsäkring som hjälper arbetare i privat sektor till nytt jobb och samtidigt underlättar för
arbetsmarknadens parter att hantera förändringar på den svenska arbetsmarknaden. Välkommen till ett frukostseminarium på
AFA Försäkring 6 februari.

Från och med den 1 november 2017 arbetar TSL, Trygghetsfonden Svenskt Näringsliv LO, efter en ny verksamhetsmodell som möjliggör ett
förstärkt stöd till uppsagda genom kortare yrkesutbildnings- och valideringsinsatser.

Trygghetsfonden TSL är bildad av Svenskt Näringsliv och LO. TSL har till uppgift att se till att en person som blivit uppsagt snabbt skall få en
ny sysselsättning. Meningen är att arbetet skall påbörjas snabbt, det vill säga att deltagaren inte skall behöva vänta onödigt lång tid för att få
stöd i omställningsarbetet.

Under frukostseminariet berättar TSL:s VD Caroline Söder om de nya krav som omvärldsförändringar innebär och om hur verksamheten
utvecklats för att möta dessa. Peter Jeppsson och Roger Andersson från TSL:s styrelse ger parternas perspektiv på detta.

Media hälsas välkomna att närvara vid seminariet

Anmälan för journalister görs till Camilla Hagblom: camilla.hagblom@afaforsakring.se senast måndag 5 februari.

Tid: Tisdag 6 februari kl. 08.30–10.00, frukostmingel från kl. 08.00.

Plats: AFA Försäkring, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm

Är du inte journalist men är intresserad av att delta på seminariet, hör av dig till: afaseminarier@afaforsakring.se

Dokumentation från seminariet

Dokumentation från seminariet publiceras i efterhand på afa.forsakring.se.

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i
kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA
Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar
till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.
www.afaforsakring.se


