


Har du någon gång funderat på att bredda din karriär och dina möjligheter 
till arbete med stabilare inkomst? Det här är en information till dig som har 
sådana funderingar. Teaterförbundets kollektivavtal ger dig möjligheter att 
få stöd av Trygghetsrådet TRS. 

Det här gäller för att du ska ha rätt till individuellt anpassat stöd, utifrån 
dina behov: 

•	 Under de senaste fem åren ska du ha varit anställd minst 18 måna-
der	hos	en	eller	flera	arbetsgivare	som	är	anslutna	till	 
Trygghetsrådet TRS. På Teaterförbundets område gäller det alla 
arbetsgivare som tillhör Svensk Scenkonst, Teatercentrum eller 
Danscentrum. 

•	 Anställningstiden behöver inte ha varit sammanhängande och den 
behöver inte ha varit hos samma arbetsgivare. 

•	 Även frilansare (tidsbegränsat anställda som inte arbetar genom 
eget företag) kan få stöd.

•	 Under den senaste anställningen ska du ha haft en arbetstid på 
minst åtta timmar per vecka.

•	 Du behöver arbetsgivarintyg eller anställningsintyg för anställning-
arna. Den senaste anställningen ska alltid styrkas med arbetsgivar-
intyg.

Du kan ansöka om stöd senast ett år efter att din senaste anställning upp-
hörde. Du kan få stöd av TRS upp till två år.

Du kan få  
stöD



När du får stöd är det dina egna tankar och idéer som styr. Du får profes-
sionell vägledning för att bena ut vad du vill och vad du kan. Först får du 
träffa	en	rådgivare	hos	TRS.	Tillsammans	kartlägger	ni	din	kompetens	och	
dina behov. Därefter beslutar ni tillsammans vilka insatser just du behö-
ver. Stödet är inriktat på att du ska få ett nytt arbete – antingen genom att 
bredda din karriär eller genom att  växla spår. Du kan få både praktiskt och 
ekonomiskt stöd – till exempel utbildning, ersättning för praktik eller att 
starta eget.

Om tiDsbegränsaDe anställningar

Om du är anställd under en begränsad period, till exempel tre månader, är 
du tidsbegränsat anställd. Det kan också kallas visstidsanställning, vikariat, 
säsongsanställning, pjäsanställning, korttidsanställning, spelårsanställning 
eller långtidskontrakt.

Inom	scen-	och	filmbranschen	är	begreppet	frilans	vanligt.	Men	att	”frilan-
sa”	är	inte	en	anställningsform.	De	flesta	frilansare	går	från	en	tidsbegrän-
sad anställning till en annan tidsbegränsad anställning. Ibland hos samma 
arbetsgivare, ibland hos olika. Den formen av frilansarbete ska skiljas från 
att arbeta som egenföretagare. Om du arbetar växelvis som anställd och 
egenföretagare är det enbart den tid som du varit anställd som kan ligga till 
grund för stöd från TRS.

PrOfessiOnell 
vägleDning sOm 

Passar Dig 
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www.teaterforbundet.se
info@teaterforbundet.se 
08 - 441 13 00

Om trygghetsråDet trs

Trygghetsrådet TRS är en stiftelse som arbetar för att öka tryggheten i 
arbetslivet. Det sker genom stöd till omställning till den som ska gå från 
ett arbete till ett annat, eller till frilansare som vill utveckla eller bredda sin 
karriär för en tryggare försörjning. TRS arbetar också med utveckling av 
individer	och	verksamhet	i	de	anslutna	organisationerna.	De	flesta	anslutna	
organisationer verkar inom ideell och idéburen sektor samt kulturområdet.

Verksamheten regleras av ett kollektivavtal mellan arbetsgivare och fack. 
Teaterförbundet är en av parterna i Trygghetsrådet TRS, genom den fackli-
ga förhandlings- och samverkansorganisationen PTK. Arbetsgivarorganisa-
tionerna som tecknat avtalet är Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst, 
men även arbetsgivare som tillhör Danscentrum och Teatercentrum omfat-
tas av TRS omställningsavtal. 

Trygghetsrådet TRS arbetar till skillnad från andra trygghetsråd förebyg-
gande för att skapa ett tryggare arbetsliv. Även där omfattas tidsbegränsat 
anställda. Det sker både i enskilda organisationer, där TRS ger stöd till 
verksamhets- och kompetensutveckling, samt branschövergripande. Kultur-
Kraft-projekten, där TRS varit huvudman, är ett exempel på kompetensut-
veckling inom en bransch.

vill Du veta mer  
eller söka stöDet?
Kontakta Trygghetsrådet TRS
www.trs.se 
trygghetsradet.trs@trs.se
08 - 442 97 30


