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En reformerad arbetsmarknadsverksamhet
Behov av utvecklad samverkan
Reformer som underlättar och förbättrar möjligheterna för kompetensförsörjning och
livslångt lärande är välkomna och av stor vikt för det svenska näringslivets långsiktiga
konkurrenskraft. Tillväxtverkets erfarenhet från uppdrag att utveckla och finansiera
insatser för att främja näringslivets kompetensförsörjning och företagande som väg till
egen försörjning är att samverkan mellan myndigheter och även med näringslivets
organisationer och arbetsmarknadens parter är avgörande för att tillgodose behov i
näringslivet.
Det är därför positivt att Arbetsförmedlingens samverkansansvar lyfts i förslaget och
Tillväxtverket ser gärna en fördjupad samverkan för att bidra till näringslivets
kompetensförsörjning och fler i jobb. Några områden vi särskilt vill lyfta utifrån tidigare
erfarenheter och kunskap om möjligheter och behov:
- Fortsatt utveckla företagande som en av vägarna till egen försörjning.
Tillväxtverket har goda kunskaper om metoder och insatser för att främja
företagande i grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och
vill gärna bidra till samverkan, metodutveckling och kunskapsutbyte på
området.
- Utvecklat samarbete kring arbetsmarknadsanalyser och analyser av
kompetensförsörjningsbehov inom olika branscher och yrken på nationell och
regional nivå för att bättre motsvara regioners och branscher behov inför
planering och genomförandet av kompetensförsörjningsinsatser, utbildning
mm.
- Utveckla arbetsformer för att stärka arbetsgivares förmåga att identifiera och
tydliggöra kompetensbehov för att underlätta rekrytering av och hållbara
anställningar för personer med svag ställning på arbetsmarknaden.
Behov av mångfald av utförare
Tillväxtverket ser behovet av och välkomnar ambitionen av att öka kontroll och
kostnadseffektivitet i genomförande av verksamheten. Myndigheten ser dock behov av
det hanteras på ett sätt som inte leder till att mindre företag (inom bemanning,
omställning, arbetsträning mm), sociala företag och civilsamhällets/ideella
organisationer utesluts från möjligheten att vara leverantörer av tjänster. En mångfald
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Godkänd av Tim Brooks

av aktörer behövs för att tillgodose både arbetsgivares och arbetssökandes olika behov
och inte minst gäller det möjligheten till service och stöd i avlägset belägna
landsbygdskommuner där tillgången till kompetens är särskilt problematisk.

Vissa lagförslag med anledning av en reformerad
arbetsmarknadsverksamhet
Tillväxtverket har inga synpunkter på de ändringar i lagarna som föreslås i
utredningen.

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Tim Brooks.
Eva Johansson har varit föredragande. I handläggningen har också Josef Lannemyr,
Minna Rydgård, Örjan Johansson, Anita Sandell och Vukica Bosnjak deltagit.
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