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Remiss Studiestartstöd – ett nytt rekryterande studiestöd (U2016/02685/SF)
Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Det gör myndigheten
genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och attraktiva regionala miljöer
där företag utvecklas.
Tillväxtverket arbetar för en bättre kompetensförsörjning för företag och för en
näringslivsrelevant utbildning med särskilt fokus på små och medelstora företags behov.
Tillgång till rätt kompetens i rätt tid och på rätt plats är avgörande för företagens
möjligheter att utvecklas och växa. Samtliga regioner lyfter även
kompetensförsörjningsfrågorna som viktiga för regional tillväxt.
Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter.
Tillväxtverkets synpunkter
Tillväxtverket ställer sig bakom utredningens förslag om studiestartstöd för att kunna
läsa in grund- och gymnasiebehörighet. Insatser som säkerställer ett livslångt lärande
gynnar både individen och på längre sikt även företagen. Stödet kommer sannolikt
också bidra till att skynda på integrationen av nyanlända och stärka förutsättningarna att
snabbare komma i sysselsättning.
Tillväxtverket vill särskilt betona att insatserna bör ta hänsyn till arbetsmarknadens
behov och bör utgå från de områden där det råder brist på kompetens. Detta för att öka
chansen för individen att snabbt komma ut i arbetslivet efter genomförd utbildning. I
bedömningen av resurser som ska tilldelas varje kommun bör man också ta hänsyn till
hur stort behovet av kompetens är och särskilt rikta stödet till kommuner där
matchningsproblematiken är som störst.
Tillväxtverket vill också lyfta möjligheten till samverkan mellan kommunerna och
regionalt utvecklingsansvariga/de regionala kompetensplattformarna. De regionala
kompetensplattformarna genomför idag olika insatser för planering av utbildning och
ökad matchning av utbud och efterfrågan av kompetens. En samverkan mellan
kommuner och regionalt utvecklingsansvariga kan bidra till att säkerställa att insatser
inom Studiestartstöd utgår från arbetsmarknadens behov och de områden där det råder
störst brist på kompetens.
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Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Gunilla Nordlöf. Helena Nyberg
Brehnfors har varit föredragande. I handläggningen har också Annika Järemo, Anna
Laurin, Therese Wallqvister och Camilla Karlsson, deltagit.

Gunilla Nordlöf

Helena Nyberg- Brehnfors
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