Kompetensförsörjningsdagarna 15-16 maj 2019
Carl Klint, Näringsdepartementet
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Aktuellt från Näringsdepartementet
• Arbetet inom ramen för erbjudandet
till RUA och uppdraget till
Tillväxtverket
• Tillväxtverkets integrationsuppdrag
• Arbetet med en ny regional
tillväxtpolitik
• Kompetensförsörjningsarbetet i
Regeringskansliet
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Uppdrag:
•

Skapa enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning i
näringslivet. 35 projekt. Hela landet. Näringsliv, regioner,
kommuner och organisationer som projektägare. Utbildning,
validering, praktik, matchning, yrkessvenska mm.

•

Förbättra nätverk och kontakter på
arbetsmarknaden för utrikes födda kvinnor. 11
projekt. Näringsliv, kommuner och organisationer som
projektägare. Utbildning, praktik, matchning mm

•

Stärka integrationsperspektivet i det regionala
kompetensförsörjningsarbetet. Se nästa bild.

•

Jobbsprånget. 1 projekt. Projektägare IVA. Praktik för
ingenjörer, ekonomer mfl.

Bilden: Nigst från Etiopien, på sitt första jobb som
måltidsvärdinna på en privat förskola. Projekt: Nytta i arbete
direkt, NIAD (se artiklar på vår webb)

Pågående regionala projekt
Örebro: stärkt integrationsperspektiv i regionala handlingsplanen + etablera
en gemensam arena för dialog och handling kring integration i det regionala
kompetensförsörjningsarbetet. Hanna Fyrpil
Västmanland: stärkt integrationsperspektiv, med särskilt fokus på
utlandsfödda kvinnor, i framtagandet och genomförandet av den regionala
handlingsplanen. Charlotta Larspers
Västerbotten: skapa en hållbar regional plattform för integrationsfrågor
inom regional kompetens-försörjning. Aurora Pelli
Blekinge: stärkt arbetskraftsförsörjning genom regionalt samarbete för att
underlätta utrikes föddas väg till arbete. Katarina Johansson
Östergötland: stärkt integrationsperspektiv i den regionala
utvecklingsstrategin, kartläggning, analys, handlingsplan med förslag till
insatser. Annika Jervgren
Skåne: Lärcentrum som bas för utbildning i svenska och vägledning för
utrikes födda kvinnor med högre utbildning. Eva-Britt Grönberg.
Sjuhärad/VGR: Validering och yrkesvuxutbildning för utrikes födda
sömmerskor/skräddare. Anna Lang

Har du/ni en idé om vad ni behöver göra i
regionen eller tillsammans med ytterligare
någon region? Eller redan igång och behöver
förstärkning?
Det finns medel kvar, ca 4,5 miljoner, att fördela
men ingen mer planerad utlysning.
Skicka gärna en intresseanmälan, kort beskrivning
till:
Eva.johansson@tillvaxtverket.se senast den 14 juni.
Problembeskrivning, förslag till lösning/aktiviteter,
aktörer och ungefärligt belopp.
Kan vara avgränsade insatser (konferens, analys)
eller som längst till och med november 2020.
Särskilt fokus (men inte bara) på utrikes födda
kvinnor.
Krav: Ska bidra till stärkt integrationsperspektiv i det
regionala kompetensförsörjningsarbetet och 50 %
medfinansiering.

Slutsatser - så här långt
• Enklare regler, tydlig ansvarsfördelning,
lågt ekonomiskt risktagande.
Företag och branscher är beredda att ta större
ansvar för utbildning, praktik och rekrytering av
utrikes födda/nyanlända men trösklarna måste
sänkas.
• Korta och tydligt yrkes- eller
arbetsinriktade utbildningar.
Större möjligheter att anpassa utbildning av
arbetssökande till företags- och branschers
aktuella kompetensbehov behövs. Validering.
• Jobcarving skapar nya jobb.
Företag kan (om de får stöd), frigöra enklare
arbetsuppgifter och rekrytera personer med
lägre kompetens.

Några framgångskoncept
• Samverkan för bättre matchning
Rekryterande företag,
utbildningsanordnare,
Arbetsförmedlingen och specialister på
mångfald/inkludering där alla bidrar
utifrån sin specifika kompetens.
• Skräddarsydda lokala lösningar
Samverkan med kommunala
näringslivs-/arbetsmarknadsenheter
som kan. Lokala Jobbspår med
finansiering från DUA är ofta en del i
detta.
• Språkutbildning på arbetet.
Yrkessvenska. Appar kan underlätta i
det dagliga arbetet.

Aktuellt från Näringsdepartementet (forts)
• Arbetet med en ny regional tillväxtpolitik
• Kompetensförsörjningsarbetet i
Regeringskansliet
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Januariöverenskommelsen
2. Beredskap för konjunktursvängning ska finnas för att trygga jobb, välfärd och statsfinanser.
12. Regeringens strategiska samverkansprogram med näringslivet ska byggas vidare.
13. En exportsatsning för fler jobb i hela landet genomförs.
14. Möjligheterna till omställning förstärks och arbetsgivarnas behov av arbetskraft med rätt utbildning
förbättras.
16. En gynnsam beskattning för växande företag.
17. Tiden att etablera sig på arbetsmarknaden kortas.
18. Arbetsförmedlingen reformeras i grunden.
20. Arbetsrätten moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad samtidigt som en
grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls.
21. Problemet med kompetensutvisningar måste lösas.
23. Gör det möjligt att leva och bo på landsbygden.
40. Nyanlända ska snabbare in på arbetsmarknaden.
49. Förbättra kunskaperna i skolan
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