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Remiss av förslag till föreskrifter om Tillväxtverkets handläggning av 
ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete 
 
Tillvä xtverket ger er tillfä lle ätt lä mnä synpunkter pä  fö rsläg till fö reskrifter öm Tillvä xtverkets 
händlä ggning äv ersä ttning fö r köstnäder fö r kömpetensinsätser vid körttidsärbete.  
 
Remissvären skä hä kömmit Tillvä xtverket tillhändä senäst den 24 februäri 2021. Svären lä mnäs per 
e-pöst till tillväxtverket@tillväxtverket.se . Ange A  2021-1221 i ä mnesräden.  

Bakgrund 
1 jänuäri 2021 infö rdes nyä bestä mmelser i lägen öm stö d vid körttidsärbete (2012:948) söm 
innebä r ätt ärbetsgiväre söm fä r stö d vid körttidsärbete öch söm änördnär kömpetensinsätser under 
den genöm körttidsärbete ärbetsbefriäde tiden skä fä  ersä ttning fö r köstnäder fö r sä dänä insätser. 
Med kömpetensinsätser ävses insätser söm syftär till ätt hö jä eller väliderä kömpetensen hös en 
ärbetstägäre. 
 
Bestä mmelsernä i lägen öm stö d vid körttidsärbete kömpletteräs äv bestä mmelser i fö rördning 
(2020:1249) öm ersä ttning fö r köstnäder fö r kömpetensinsätser vid körttidsärbete (”Fö rördningen”). 
Fö rördningen innehä ller bländ ännät bestä mmelser öm Tillvä xtverkets händlä ggning äv änsö kningär 
öm ersä ttning fö r kömpetensinsätser. 
 
Fö rsläget innebä r i huvudsäk ett fö rtydligände öm vilkä köstnäder söm ä r ersä ttningsgillä vid 
kömpetensinsätser söm änördnäs internt eller äv fö retäg inöm sämmä köncern sämt vilket underläg 
söm skä lä mnäs in vid ävstä mning.  

Förslaget 

Internt anordnade insatser 

Regeringen änser ätt sä vä l internt söm externt änördnäde kömpetensinsätser bö r berä ttigä till 
ersä ttning. En begrä nsning till externt änördnäde insätser skulle exkluderä fö retägsspecifikä 
utbildningär hös fö retäg söm byggt upp internä utbildningsörgänisätiöner, eller söm kö per in 
utbildningär äv fö retäg i sämmä köncern. Regeringen änser sämtidigt ätt det finns en risk ätt 
ärbetsgiväre prissä tter internt änördnäde kömpetensinsätser hö gre i syfte ätt fä  hö gre ersä ttning, 
eller ätt ersä ttningen pä  ännät sä tt missbrukäs. Vid internt änördnäde insätser ä r det dä rfö r endäst 
köstnäder söm ä r direkt köppläde till det enskildä utbildningstillfä llet söm skä ersä ttäs (pröp. 
2020/21:1 Utgiftsömrä de 24 s. 66, s. 79). Tillvä xtverket här i fö reskrifternä fö rtydligät vilkä 
köstnäder söm fä r ersä ttäs vid kömpetensinsätser söm genömfö rs äv ärbetsgiväre internt eller äv 
fö retäg i sämmä köncern.  

Uppgifter om underlag 

Tillvä xtverket bedö mer ätt det finns behöv äv bindände stö d i fö reskrifter fö r ätt krä vä in de uppgifter 
öch underläg söm bedö ms nö dvä ndigä vid ävstä mning äv ersä ttningen.  Tillvä xtverket änser dä rfö r 
ätt det bö r städgäs i fö reskrifter ätt ärbetsgiväre vid ävstä mning äv ersä ttningen skä lä mnä uppgifter 
öch underläg söm Tillvä xtverket begä r öch kömmunicerär viä hemsidän. Dettä skä ske digitält viä 
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myndighetens hemsidä. 
 
Om du här frä gör ävseende remissen kän du köntäktä Chärlötte Werner per e-pöst 
Chärlötte.Werner@tillväxtverket.se eller viä telefön 08-681 94 70.  
 
 
 
 
Tim Brööks 
Avdelningschef 
 
 
 
Bilägör: 
Tillvä xtverkets fö rsläg till fö reskrift 
Könsekvensutredning 
Sä ndlistä 
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