
Trygghetsfonden TSL

Trygghetsfonden TSL har startat ESF-projektet ”Kompetens för konkurrenskraft”  
som erbjuder kostnadsfria kompetensutvecklingsinsatser för att stärka anställda 
och företag i branscher som påverkats negativt av Covid-19. Projektet erbjuder 
validerings- och utbildningsinsatser till alla företagets anställda även de som är 
permitterade/korttidsarbetande med syfte att stärka kompetensen för en 
fortsatt anställning, men också för att bli bättre rustad för anställning inom ett 
annat företag eller i en annan bransch. Genom att stärka de anställdas kompetens 
stärks även företagens konkurrenskraft. 

Projektet ska även bidra till kunskap och erfarenheter för framtida arbetsmodeller 
under korttidsarbete, och stärka parternas befintliga strukturer som till exempel 
yrkesnämnder för validering och kompetensutveckling. Alla delar i projektet ska 
genomsyras av jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. Projektet löper 
fram till december 2022. 

De validerings- och utbildningsinsatser som erbjuds tas fram i dialog med  
arbetsmarknadens parter för respektive bransch. Initialt erbjuds insatser inom 
industri, handel samt hotell- och restaurang. Trygghetsfonden TSL följer kontinuer-
ligt upp projektet och fler branscher kommer tillkomma. 

För uppdaterad information om branscher och kompetensutvecklingsinsatser: 
www.tsl.se

Kompetens för konkurrenskraft 
- för individer och företag



Ansökan sker på www.tsl.se via knappen ”Ansök om kompetensutveckling”. 
Där finns också aktuell information om de validerings- och utbildningsinsatser 
som erbjuds samt information om berörda branscher.

Kompetensutvecklingsinsatserna kan sökas av alla privata arbetsgivare som har  
kollektivavtal inom Svenskt Näringsliv och LO:s avtalsområde inom en ekono-
miskt utsatt bransch. 

Erbjudandet riktas i första hand till små och medelstora företag och gäller alla 
företagets anställda inklusive de anställda som är permitterade/korttids-
arbetande. Erbjudandet gäller inte om företaget/koncernen har fått statsstöd 
som överstiger 200 000 euro (inkluderat stöd från detta projekt) de senaste tre 
åren. Ansökan görs partsgemensamt.

Information som krävs för ansökan:

• företagets organisationsnummer
• företagets kontaktperson
• facklig representant
• personnummer, mobilnummer och mejladress till de anställda.

Mer information finns på ansökningssidan. När ansökan är godkänd får kontakt-
personer och anställda ett dokument för digital signering. Efter signering 
bokar Trygghetsfonden TSL upp validerings- eller utbildningsleverantör. 
Observera att uppsagda medarbetare omfattas inte av projektet utan går in i 
Trygghetsfonden TSLs ordinarie stöd.

Kontakt:
kompetenskraft@tsl.se

Ansök om kompetensutveckling

Trygghetsfonden TSL


