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Tvisteförsäkring från Akavia 
Från och med den 1 oktober 2022 kan Akavias medlemmar som saknar rätt till kompletterande 
arbetslöshetsersättning från TRR eller TRS få förlängd inkomstförsäkring i upp till 300 
arbetslösa dagar vid tvist om uppsägnings giltighet.  

Försäkringen aktiveras när Akavia företräder medlemmen i tvisten och yrkar att uppsägningen 
ska förklaras ogiltig.  

Villkor för ersättning ur Akavias tvisteförsäkring 
 Tvisteförsäkringen gäller inte om medlemmen har rätt till kompletterande ersättning från 

någon trygghetsorganisation eller tilläggsförsäkring. 

 Medlemmen ska ha blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller personliga skäl och i rätt tid 
underrättat arbetsgivaren om att hen anser att uppsägningen är ogiltig. 

 Medlemmen var medlem i förbundet innan arbetsgivaren inledde förfarandet för uppsägning 
(genom förhandlingsframställan, underrättelse eller varsel). 

 Medlemmen ska uppfylla grundvillkoren för inkomstrelaterad a-kassa och ha beviljats 
arbetslöshetsersättning utan avstängning.   

 Akavia ska företräda medlemmen i rättegång eller förhandling enligt MBL eller kollektivavtal 
med yrkande om att uppsägningen ska förklaras ogiltig. Yrkandet ska ha framställts i rätt tid.  

Ersättningens omfattning 
Ersättning utbetalas:  

 Så länge tvisten pågår och förbundet företräder medlemmen i tvisteförhandling eller 
domstol, dock i högst 300 arbetslösa dagar. 

 Så länge inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning utbetalas, dock högst i 300 arbetslösa 
dagar. 

 Med högst 80 procent av inkomsttaket i den obligatoriska inkomstförsäkringen.  

Vid avslutad tvist och fortsatt arbetslöshet 
Medlem som har fått ersättning från tvisteförsäkringen och är fortsatt arbetslös när tvisten är 
avslutad kan få fortsatt ersättning från den ordinarie inkomstförsäkringen med upp till 120 
dagar, förutsatt att a-kassa utbetalas. Tvisteförsäkring och inkomstförsäkring kan utgå i 
sammanlagt högst 300 dagar.  

Exempel 1: När tvisten avslutas har medlem i Akavia fått 50 dagar i tvisteförsäkring och har 
fortsatt a-kassa. Medlem kan då få ytterligare 120 dagar ordinarie inkomstförsäkring med start 
från dag 51 i sin ersättningsperiod.  

Exempel 2: När tvisten avslutas har medlem i Akavia fått 250 dagar i tvisteförsäkring och har 
fortsatt a-kassa. Medlem kan då få ytterligare 50 dagar i ordinarie inkomstförsäkring med start 
från dag 251 i sin ersättningsperiod.  
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Återkrav 
Om avslutad tvist leder till att medlemmen får ersättning från arbetsgivaren motsvarande 
utebliven lön ska den kompletterande arbetslöshetsersättningen återbetalas till Folksam. 
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