
Välj Infoga bild från Bildarkivet för Tillväxtverkets bilder och illustrationer. Se även mallsidan.

Kompetensinsatser under korttidsarbete



Vad är korttidsarbete?

Krisdrabbade företag kan permittera personal 
och få ersättning för lönekostnader

Genom permittering, istället för uppsägning, 
kan företagen snabbt växla upp igen när läget 
vänder



Kompetensinsatser inom 
korttidsarbete

3

Vad är kompetensinsatser?

Vad kan man få ersättning för?

Hur mycket ersättning kan man få?

Vilka villkor måste uppfyllas?

Hur ansöker man om ersättning?

Att tänka på vid ansökningstillfället



Kompetensinsatser under 
korttidsarbete

Från och med 1 januari har arbetsgivare som 
ansöker om korttidsstöd möjlighet att samtidigt 
ansöka om ersättning för kostnader för 
kompetensinsatser. 

Vid korttidsarbete frigörs tid för arbetstagarna - om 
denna tid används för att  investera i kompetens 
kan företaget stärkas på kort och lång sikt.

För individen innebär det en möjlighet att stärka 
sin ställning både på arbetsplatsen och på 
arbetsmarknaden som helhet. 
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Vad är kompetensinsatser?
Med kompetensinsatser avses både kompetenshöjande 
insatser och validering av befintlig kompetens eller kunskap.

• Kompetenshöjande insatser är insatser som syftar till att höja 
kunskapsnivå och kompetens hos den anställda. Det kan till 
exempel handla om kurser inom högskolan, yrkeshögskolan, 
kommunal vuxenutbildning, folkhögskolan och 
personalutbildning hos arbetsgivaren.

• Validering av kompetens innebär att strukturerat bedöma, 
värdera, dokumentera och erkänna kunskaper och kompetens 
hos en person. Med hjälp av validering kan arbetsgivarna 
synliggöra den kompetens som arbetstagarna redan har och 
bygga vidare på den.
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Vad kan man få ersättning för?

Företaget kan få ersättning för kostnader som uppstår vid både interna och 
externa kompetensinsatser.

På Tillväxtverket.se kan du läsa mera om vilka kostnader du kan få ersättning för 
och även vilka kostnader som inte är ersättningsgrundande: Kompetensinsatser 
under korttidsarbete - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)
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Företaget kan fritt välja en kompetensinsats som motsvarar behovet hos de 
anställda och arbetsgivaren

https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-coronakrisen/korttidsarbete/kompetensinsatser-under-korttidsarbete.html


Hur mycket ersättning 
kan arbetsgivaren få? 

Ersättning för kompetensinsatser uppgår till 
60 procent av arbetsgivarens kostnader, dock 
maximalt få 10 000 kronor per anställd för 
perioden januari till juni 2021.
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Vilka villkor måste uppfyllas?

För att få ersättning för kompetensinsatser måste följande villkor 
vara uppfyllda:

‐ Den anställde måste vara korttidspermitterad under tiden för 
kompetensinsatsen.

‐ De närmare förutsättningarna för kompetensinsatser behöver 
vara reglerade i ett avtal. 

» Avtalsmallar finns på vår webb, både för grundavtal korttidsarbete upp till 80 
procent och avtalsmall för kompetensinsatser. 
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https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-coronakrisen/korttidsarbete/korttidsarbete-2021/ansok-om-korttidsarbete-2021/avtal-korttidsarbete-2021.html


Hur ansöker man om ersättning?

Arbetsgivaren ansöker om ersättning för kompetensinsatser 
samtidigt med ansökan om korttidsstöd.
‐ Ansökan lämnas in via Min Ansökan: https://minansokan.se/ma2020client/#/home

Ersättning för kompetensinsatser kan arbetsgivaren även ansöka om 
vid avstämning 1–28 juli 2021. 

Ersättning för kompetensinsatser kan sökas retroaktivt från 1 januari 
2021 och förskott till och med 30 juni 2021.
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https://minansokan.se/ma2020client/#/home


Mer information på vår hemsida
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Korttidsarbete 2021 - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Frågor och svar om korttidsarbete och kompetensinsatser:
https://kundforum.tillvaxtverket.se/org/tillvaxtverket/posts/kompetensinsatser/

https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-coronakrisen/korttidsarbete/korttidsarbete-2021.html
https://kundforum.tillvaxtverket.se/org/tillvaxtverket/posts/kompetensinsatser/


Testa din rätt till stöd för korttidsarbete 
på webben
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https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-
coronakrisen/korttidsarbete/korttidsarbete-2021/testa-ratt-till-stod.html

https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-coronakrisen/korttidsarbete/korttidsarbete-2021/testa-ratt-till-stod.html


Tack! Frågor?
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