Ansökan om utbetalning
av sysselsättningsbidrag

enligt SFS 1998:996, senast ändrad 2009:153

Ansökan om utbetalning av sysselsättningsbidrag skall ha inkommit till Tillväxtverket/Länsstyrelsen/Regionförbundet
i det län där arbetsstället ligger, senast den 31 augusti 2014.

1. Allmänna uppgifter
Plusgiro

Företagets namn

Bankgiro

Organisationsnummer/Personnummer

CFAR-nummer

Utdelnings- och postadress
Adress hemsida

E-postadress

Kontaktperson hos sökanden

Telefon (även riktnr)

Har företaget F-skattsedel?
Nej

Har företaget beviljats regionalt investeringsstöd?

Ja

Nej

Ja,

(Koncern-) Moderföretagets namn

Organisationsnr

%

Har denna verksamhet funnits tidigare?
Nej

Ja , senast:

Nej

Ägs företaget av kommunalt bolag/stiftelse?

Ja , sedan:

Har företaget eller verksamheten överlåtits/övertagits under 2013?
Ja, av:

Nej

Har under de senaste 3 åren företagsformen ändrats för hela företaget eller det aktuella arbetsstället?
Nej

Ja , år:

Från:

Till:

Har företaget sökt/beviljats preliminärt sysselsättningsbidrag?
Nej

Ja

Har företaget sökt/erhållit anställningsstöd?
Nej

Ja , under perioden:

Har företaget tillhandahållit kompetenshöjande utbildning om 125 timmar per nytt förstaårsstöd under de senaste två åren?
Nej

Ja

Söker företaget/koncernen sysselsättningsbidrag för arbetsställe på annan ort än den nedan angivna inom stödområde A eller B?
Nej

Ja , (ange var):

Har företaget utökats genom fusion med annat företag?
Nej

Ange det fusionerade företagets namn

Ja, år:

Om ja, i vilket/vilka företagsnamn?
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Länsbokstav

Kommun

Stödområde

Branschkod (SNI)

Tillverkning/bransch
Har företaget kollektivavtal?

Har sysselsättningsbidrag sökts tidigare?
Nej

Ort

Församling

Nej

Ja , år:

Tillväxtverket
Box 4044
102 61 Stockholm

Götgatan 74
Tel: 08 - 681 91 00
Fax: 08 - 19 68 26

Ja

tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
www.tillvaxtverket.se

3a Sysselsättningsuppgifter 2013

Avser antalet tillsvidareanställda personer vid arbetsstället inklusive ägaren/ägarna om denne/dessa arbetar i rörelsen.
Tidpunkt

Män

Kvinnor

Totalt

Kommentarer till större förändringar under året kan
lämnas i särskild bilaga kompletterad med datum för
t ex säsongsanställda, nyanställda eller uppsagda.

2013-12-31
2013-01-01
Förändringar

Av den totala förändringen (ökningen) skall det vara minst 40 % av vardera könet.
Söks dispens från könskvoteringsvillkoret?
Nej

Ja

Om ja, motivera i särskild bilaga.

3b Visstidsanställda
Har företaget haft visstidsanställda under 2013?
Nej

Ja

Om ja, ange antalet timmar för visstidsanställda för verksamhetsåret 2013:

3c Rekrytering av anställda genom offentlig arbetsförmedling
Har rekrytering av anställda skett i samarbete med den offentliga arbetsförmedlingen?
Nej

Ja

Om nej, se punkt 3c i bifogade anvisningar.

4 Beräkning av årsarbetskrafter
Avser tillsvidareanställda personer inklusive ägaren/ägarna, max 1 650 tim/anställd och år.
Se beslut om preliminärt beviljat sysselsättningsbidrag för eventuellt ytterligare villkor.
Stödberättigade timmar får endast utgöras av de timmar som utförts av tillsvidareanställd personal.

År

S:a tim som utförts i den
stödberättigade verksamÅrs
heten (exkl semester,
arbets
sjukdom, barnledighet etc)
tid

Antal årsarbetskrafter
= s:a arbetstimmar delat
med årsarbetstiden
(2 decimaler)

Rad nr

2006

1 650

0

1

2007

1 650

0

2

2008

1 650

0

3

2009

1 650

0

4

2010

1 650

0

5

2011

1 650

0

6

2012

1 650

0

7

2013

1 650

0

8

Bruttolöner till vd
och styrelsen (tkr)
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5 Underskrift

Undertecknad försäkrar att uppgifter som lämnats i ansökan och bilagor är riktiga.
Ort

Datum

Underskrift av firmatecknare

Namnförtydligande

Sid 2 (4)

Utbetalda bruttolöner till övriga
anställda (tkr)

Företagets
omsättning (tkr)

6 Intyg från de anställdas organisationer
De anställdas organisation

Telefon (även riktnummer)

Undertecknade fackliga organisationer intygar härmed att vi beretts tillfälle att ta del av ansökan och yttra oss över den. Jag (vi) bekräftar
också att de anställda uppbär lön och andra anställningsförmåner som är minst likvärdiga med tillämpligt kollektivavtal.
Kommentar lämnas här nedan

Kommentar lämnas i särskild bilaga

Kommentar:

Ombudsman eller klubbordförandes underskrift (om flera organisationer finns representerade skall samtliga delta i intygandet).
Organisation

Ort

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Telefon (även riktnummer)

Organisation

Ort

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Telefon (även riktnummer)

7 Intyg från företagets revisor
Undertecknad revisor försäkrar att uppgifter som lämnats i ansökan och bilagor är riktiga och i överensstämmelse med företagets bokföring
och annat räkenskapsmaterial. (Anvisningar enligt bilaga.)
Kommentar lämnas här nedan

Kommentar lämnas i särskild bilaga
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Kommentar:

Anlitad revisionsbyrå

Ansvarig revisor

Ort och datum

Telefon (även riktnummer)

Underskrift

Namnförtydligande

Auktoriserad

Godkänd

Annan

Sid 3 (4)

Anvisningar

för ansökan om utbetalning av sysselsättningsbidrag 2014
(kvalifikationsår 2013)
Denna blankett används vid ansökan om utbetalning av sysselsättningsbidrag i de fall preliminärbeslut beviljats. Ansökan
skall för varje arbetsställe i stödområdena inges i ett exemplar.
Ansökan om sysselsättningsbidrag skall ha inkommit till Tillväxtverket/Länsstyrelsen/Regionförbundet i det län där arbetsstället
ligger senast den 31 augusti 2014.
Punkt 1
För upplysning om CFAR-nr, var vänlig och kontakta
SCBs företagsregister på telefonnr 019-17 62 40.
Punkt 3a
Vad beträffar antalet anställa personer vid
arbetsstället skall endast tillsvidareanställda eller
vikarier för dessa ingå i sysselsättningsuppgifterna.
Punkt 3c
Sysselsättningsbidrag lämnas om anställningarna
avser personer som rekryterats genom den offentliga
arbetsförmedlingen och om anställningen avser
personer som inte har ett arbete eller som är på väg
att förlora sitt arbete. Om rekryteringen ej har skett
därigenom skall intyg bifogas från arbetsförmedlingen.
Av intyget skall det framgå att arbetsförmedlingen
tillstyrker rekryteringen.
Punkt 4
Fortsatt stöd lämnas för det antal årsarbetskrafter (en
årsarbetskraft är lika med 1 650 timmar) som kvarstår
av en sådan sysselsättningsökning som tidigare
berättigat till förstaårsbidrag.
Uppgifter skall lämnas för samtliga år om dessa
uppgifter inte lämnats i tidigare ansökningar oaktat
ägare eller företagsform. Förekommer även icke
bidragsberättigad verksamhet skall denna
särredovisas i särskild bilaga.
Högsta antalet bidragsberättigande timmar är 1 650
per anställd och år. Ägaren/ägarna omfattas också av
detta villkor under förutsättning att han/hon/de arbetar
i rörelsen. Arbetstiden får ej heller tillsammans med
annan anställning överstiga 1 650 timmar per år. Som
beräkningsvärde av antalet årsarbetskrafter används
den genomsnittliga årsarbetstiden för respektive år
enligt ansökningsblanketten sidan 2 punkt 4
"Beräkning av årsarbetskrafter".
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Sökanden skall på särskild begäran kunna styrka
uppgifter om anställda, betald arbetad tid, betald
annan tid, t ex semester, sjuklön, betald tjänstledighet
m m och andra uppgifter som myndigheten anser som
nödvändiga vid handläggningen av ärendet.
Punkt 6
Saknar företaget kollektivavtal skall i särskild bilaga
för varje anställd redovisas vilken lön och andra
anställningsförmåner den anställde uppbär. Av
uppgifterna skall framgå att de fackliga
organisationerna har getts möjlighet att yttra sig över
uppgifterna.

Andra anställningsförmåner kan avse, t ex
arbetsmarknadsförsäkringar, arbetstider, ledighet och
semester. Ett villkor för att bidrag skall lämnas är att
arbetsmarknadsförsäkringar har tecknats.
Punkt 7
Revisor, som försäkrar att lämnade uppgifter
överensstämmer med företagets bokföring och annat
räkenskapsmaterial, får inte vara nära släkting till
ägare av företaget eller personer i ledningen för
företaget. Ej heller får person med väsentligt
inflytande i rörelsen vara revisor. Den som försäkrar
att ansökan överensstämmer med företagets
räkenskapsmaterial skall bedriva yrkesmässig
revisionsverksamhet eller liknande verksamhet.
Kompetenshöjande utbildning
För varje förstaårsstöd som lämnas skall företaget
tillhandahålla de anställda kompetenshöjande
utbildning i form av praktik eller teori, under en tid om
minst 125 timmar fördelat på de två första åren som
bidraget lämnas. Myndigheten kan komma att begära
in förteckning över kompetenshöjande utbildning som
företaget tillhandahållit de anställda under år 2012
och 2013.
Med kompetenshöjande utbildning avses sådan
utbildning som höjer de anställdas kompetens. Målet
med utbildningen är att de anställda skall svara mot
företagets krav på ökad kompetens och därmed bidra
till både sin egen och företagets utveckling.
Har företaget inte tillhandahållit kompetenshöjande
utbildning enligt anvisningarna ovan kan Tillväxtverket
kräva bidraget åter enligt förordningen (1998:996) om
sysselsättningsbidrag.
Underlag som skall bifogas ansökan
1. Kortfattad beskrivning av verksamheten vid
arbetsstället. Förändringar i verksamheten skall
särskilt redovisas.
2. Kopia av aktuellt registreringsbevis.
3. Senaste årsredovisningen.
Företag med flera arbetsställen
För företag och koncerner som har arbetsställen på
flera orter i ett eller flera län skall beskrivning av
ägarförhållanden och produktionsinriktining vid
arbetsställena medfölja. Vid prövning av ansökningar
om utbetalning av sysselsättningsbidrag kommer
också utvecklingen av sysselsättningen vid
företagets/koncernens övriga arbetsställen i Sverige
att beaktas.
Kontrolluppgifter om erhållet bidrag kommer att
lämnas till Skattemyndigheten.
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