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Ansök om rådgivning 

Vem kan få kompetensstöd och vägledning? 

Om du är 64 år eller yngre och blivit uppsagd från, eller har haft en tidsbegränsad anställning, på en 
arbetsplats utan kollektivavtal kan du ansöka om att få omställningsstöd och rådgivning.  

På nysteget.se hittar du ytterligare information och du kan även göra ett test för att ta reda på om du uppfyller 
kraven. 

Läs om hur vi hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du har 

nysteget.se/om-oss/behandling-av-personuppgifter

Kryssa i den här rutan om du har skyddade personuppgifter

Dina uppgifter 

Personuppgifter 
Person- eller samordningsnummer * 

Förnamn * 

Efternamn * 

Adressuppgifter 
Adress * 

Postnummer * 

Ort * 

Land * 

Kontaktuppgifter 
E-postadress (Anger du mejladress skickas bekräftelsen hit) 

Telefonnummer * 

http://www.nysteget.se/
https://nysteget.se/om-oss/behandling-av-personuppgifter
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Din arbetsplats 

Arbetar du idag? * 

Ja, men jag kommer att avsluta min anställning eller min tidsbegränsade anställning  

Nej, jag har redan avslutat min anställning 

Din nuvarande eller senaste arbetsplats 
För att du ska vara berättigad till stöd hos oss ska din arbetsgivare vara registrerad hos Skatteverket, ha sin 
verksamhet i Sverige och sakna kollektivavtal. 

Saknar din arbetsplats eller din senaste arbetsplats kollektivavtal? *  

Ja Om ja, fyll i: 

Skriv in organisationsnummer (xxxxxx-xxxx) till din arbetsplats * Namn på din arbetsplats * 

Besöksadress * Postnummer * 

Ort * Län * 

Nej 

Din arbetsgivare får inte ha kollektivavtal om du ska kunna få stöd hos oss 

Du kan vara berättigad till stöd hos en annan omställningsorganisation, läs mer på nysteget.se

Din roll och ditt aktieinnehav 

För att du ska kunna få stöd hos oss måste du svara nej på alla frågorna i det här avsnittet. 

Är du eller var du verkställande direktör på din arbetsplats? * 

Ja 

Nej 

Äger du eller ägde du en tredjedel eller mer av aktieinnehavet på din arbetsplats? * 

Ja 

Nej 

Äger du eller ägde du tillsammans med din make, maka, registrerade partner, sambo, förälder eller 
barn en tredjedel eller mer av aktieinnehavet på din arbetsplats? * 

Ja 

Nej 

Arbetar du eller arbetade du åt en egenföretagare som är din make, make, registrerade partner eller sambo? * 

Ja 

Nej 

http://www.nysteget.se/


Din anställning 

Om din senaste anställning 

Varför slutade du din anställning? *

Jag är uppsagd från en tillsvidareanställning

Jag hade en tidsbegränsad anställning

Jag hade en provanställning som inte förlängdes 

För att du ska kunna få stöd hos oss får du inte ha orsakat din egen uppsägning. Du måste intyga detta. *

Jag har inte orsakat min uppsägning 

Jag har orsakat min uppsägning

När påbörjade du din anställning? * 

När upphörde anställningen? * 

Om du beviljas stöd hos oss

Tillsammans med din rådgivare utformar ni en personlig handlingsplan. Rådgivningen pågår i sex eller tolv månader och du 
träffar din rådgivare fysiskt eller digitalt. Rådgivning med förstärkt stöd pågår i tolv månader. 

Hur skulle du helst vilja träffa en rådgivare? * 

Digitalt möte 

Fysiskt möte
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