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Möjlighet till finansiering av er kompetensutveckling!
Arbetsgivare som ingår i AFO-Handels Trygghetsfond har en möjlighet att söka 149 400 kronor
för kompetensutveckling av er personal.
AFO-Handels Trygghetsfond kan som ni säkert vet ge bidrag vid uppsägningar p.g.a.
övertalighet till olika omställnings- och utbildningsinsatser både för arbetsgivaren och för
den uppsagde.
Sedan 2015 har fonden breddat sin verksamhet och kan även bevilja bidrag för vissa typer av
kompetensutveckling utan att någon risk för uppsägningar behöver föreligga men som syftar
till att minska risken för framtida uppsägningar.
Nedan ser du hur ni går tillväga för att kunna ansöka om dessa kompetensutvecklingsmedel.
Ta den chansen!
Med vänlig hälsning
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Per-Håkan Waern
AFO

Fredrik Wimbom
Handelsanställdas förbund
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Vem kan söka?
• Bidrag kan enbart sökas av arbetsgivaren
• Gemensam ansökan med Handelsklubben
Vilken är målgruppen?
Kompetensutvecklingsinsatserna kan beviljas för:
• De som är anställda på AFO-Handels avtal för tjänstemän
• De som haft anställning hos arbetsgivaren i minst 2 år
• De som arbetar minst 16 timmar per vecka
Leverantör och bidragets maxgränser:
• Extern leverantör med kollektivavtal (eller som saknar anställda)
• Faktisk kurskostnad
• Faktisk litteraturkostnad
• Max 149 400 kronor per organisation och kalenderår
• Max 24 150 kronor per individ och kalenderår
Vilken typ av kompetensutveckling?
Trygghetsfonden fattar årligen beslut om inriktningen på den typ av kompetensutveckling
som arbetsgivaren kan söka bidrag för under kommande kalenderår.
Just nu kan bidrag sökas för:
• Grundläggande utbildning i Excel
• Vidareutbildning i Excel
• Engelska på grundläggande nivå
• Utbildningar avseende kompetensbehov orsakade av pågående eller framtida automatisering
och digitalisering.
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Ansöknings- och beslutsprocessen:
1. Arbetsgivaren beslutar, i samverkan med den lokala fackklubben, om leverantör av
kompetensutvecklingsinsatserna.
2. Gemensamt undertecknad blankett/ansökan skickas till: AFO-Handels Trygghetsfond,
Folksam, 106 60 Stockholm
3. Trygghetsfondens Beredargrupp fattar beslut om ev. beviljat bidrag och lämnar förhandsbesked till den sökande arbetsgivaren.
4. Arbetsgivaren beställer och betalar själv fakturan till leverantören efter genomförandet.
5. Arbetsgivaren fakturerar i efterskott Trygghetsfonden för faktiska kostnader i enlighet
med förhandsbeskedet och bifogad verifikation.
6. Trygghetsfonden betalar ut bidraget till arbetsgivaren.

