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Kompetensinsatser vid korttidsarbete



Vad är korttidsarbete?

Drabbade företag kan permittera 
personal och få ersättning för 
lönekostnader

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



Korttidsarbete hjälper 
företag i krisen

Största insatsen för näringslivet under 
coronakrisen

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att 
hantera stödet för korttidsarbete
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Kompetensinsatser 
vid korttidsarbete

Förslag om ändring av 
lagen om korttidsarbete 
från 1 januari 2021



Kompetensinsatser som del av korttidsarbete
Förslag till ändring av lag om korttidsarbete från 1 januari 2021

När träder lagen i kraft?

‐ Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 

‐ Bestämmelserna tillämpas inte på kompetensinsatser som genomförts före 
ikraftträdandet

Vad är en kompetensinsats?

‐ ”Kompetensinsats är en insats som syftar till att höja eller validera kompetensen 
hos en arbetstagare”



Kompetensinsatser som del av korttidsarbete
Förslag till ändring av lag om korttidsarbete från 1 januari 2021

Vem kan få stöd för kompetensinsatser?

‐ Arbetsgivare som har pågående stöd för korttidsarbete 2021

Vilken ersättning föreslås?

‐ Ersättning för kompetensinsatser ska motsvara 60 procent av kostnaden 
för kompetensinsatsen 

Lokalt avtal krävs

‐ Närmare förutsättningarna för insatserna regleras i ett lokalt 
kollektivavtal eller i annat avtal



Kompetensinsatser som del av korttidsarbete
Vad händer under hösten?

Tillväxtverket har fått i uppdrag att förbereda

‐ åtgärder för att fr.o.m. 2021 vara handläggande myndighet för ersättning för 
kompetensinsatser vid korttidsarbete

‐ information för arbetsgivare och arbetstagare 

Förslaget till lagändring ska beslutas av Riksdagen

Förordning för stödet beslutas av Regeringskansliet – och Tillväxtverket kan 
därefter ges rätt att utfärda föreskrifter



Var hittar du mer information?

Mer information om korttidsarbete: https://tillvaxtverket.se/korttid

Förslag till lag om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid 
korttidsarbete: 
https://www.regeringen.se/4a66d8/contentassets/bc0f4b1a4ce844
f2aa59949d09c93f29/utgiftsomrade-24-naringsliv.pdf
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