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Remissvar 

Ersättning för kostnader för 

kompetensinsatser vid korttidsarbete 

Svenskt Näringsliv har givits möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget till 

lagrådsremiss och förordning avseende ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid 

korttidsarbete. 

 

För svenska företag och jobb är det viktigt att det finns ett effektivt system för korttidsarbete 

och att det vid korttidsarbete finns goda möjligheter att genomföra 

kompetensutvecklingsinsatser. För att de kompetensutvecklingsinsatserna ska bli av i 

tillräckligt hög omfattning behövs ett ersättningssystem till företagen. För att systemet ska ha 

någon effekt måste det såklart användas och det är viktigt att det når avsett resultat. Att 

systemet är enkelt och förutsägbart är då av stor betydelse. Svenskt Näringsliv välkomnar att 

ett ersättningssystem för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete införs. 

 

Det är viktigt att ansvarig myndighet har tillräcklig kapacitet och kompetens för att hantera, 

handlägga och bereda de ärenden om ersättning som kommer in. Tillväxtverket måste 

snarast se till att information och föreskrifter finns på plats. 

 

Svenskt Näringsliv ser risker för är stor att systemet för ersättning för kostnader vid 

korttidsarbete blir administrationstungt och krångligt för företagen och att de av den 

anledningen inte kommer att söka och använda stödet i den utsträckning som skulle 

behövas. Därför behövs därför kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar så att 

träffsäkerheten kan förbättras och den administrativa bördan minimeras.  

 

Specifika kommentarer på förslagen 

Svenskt Näringsliv motsätter sig att stödet/ersättningen för kompetenshöjande insatser ska 

vara av en annan karaktär än själva lönekostnadsstödet. Förslaget måste därför 

kompletteras så att det framgår att stödet/ersättningen för kompetenshöjande insatser är en 

rättighet för arbetsgivaren, om de förutsättningar som anges i lag är uppfyllda.  
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Svenskt Näringsliv motsätter sig att stödet/ersättningen för kompetenshöjande insatser ska 

vara beroende av att ett avtal om att de närmare förutsättningarna för dessa har träffats. 

Kravet på överenskommelse innebär att två olika företag som vidtar samma typ av 

kompetenshöjande insats kan komma att behandlas olika vad avser stöd/ersättning för 

kompetenshöjande insatser. För att en sådan ordning ska vara acceptabel krävs starka skäl.  

 

Svenskt Näringsliv anser att ersättningsnivån för kompetensinsatser som utförs under del av 

eller hela den tid som frigörs vid korttidsarbete under stödperioden bör ligga på 75 procent 

av kostnaden. 

 

Svenskt Näringsliv noterar och välkomnar att sättet för beräkningen av stödets/ersättningens 

storlek är förenklad i förhållande till utredningens förslag.  

Däremot motsätter sig Svenskt Näringsliv förslaget att införa ett takbelopp för ersättningens 

storlek. 

 

För mer detaljerade synpunkter på förslaget hänvisar Svenskt Näringsliv till våra 

medlemsorganisationers remissvar. 
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