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Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs.
Kompetensförsörjning inbegriper såväl arbetsgivares efterfrågan på kompetens som att
utbudet av kompetens ska vara relevant, rätt dimensionerat, synligt och tillgängligt. En
väl fungerande kompetensförsörjning kännetecknas av en effektiv matchning av utbud
och efterfrågan. Sju av tio små och medelstora företag vill växa. I Tillväxtverkets
undersökning Företagens villkor och verklighet 2017 uppger företagen att tillgången till
lämplig arbetskraft är det största tillväxthindret. Tillgång till relevant arbetskraft är en
förutsättning för regional tillväxt.
Kompetensförsörjning är en av Tillväxtverkets prioriterade frågor och myndigheten har
erfarenhet från ett antal regeringsuppdrag inom området.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Förslagen angående karriärvägledning
Försläget innebär fem ölikä huvudförsläg söm skä införäs pärällellt i en helhet (försläg
10.1-10.5).
Tillväxtverket ävstyrker försläg 10.5 Karriärvägledningen i utbildning dä vi är
tveksämmä till ätt det kömmer ätt fä de effekter söm utredningen eftersträvär.
Att införä ett kunskäpsömräde (främtidsväl) pä en stör del äv det utrymme söm idäg är
reserverät för Elevens val innebär ätt möjligheten för skölör ätt pröfilerä sig möt ölikä
inriktningär, begränsäs stärkt.
Med utredningens försläg kömmer nybörjärspräk inte längre ätt fä pläts inöm rämen för
Elevens val. Därmed riskerär försläget ätt mötverkä ändrä viktigä kunskäper, vilket
riskerär ätt tä fökus frän den förstärkning söm behövs.
Tillväxtverket ser döck pösitivt pä förslägen 10.5.4 öch 10.5.5 öch ätt Skölverket behöver
se över innehället. Olikä pröjekt öch insätser söm pägär med stöd äv regiönält
utvecklingsänsvärigä för ätt ökä studiemötivätiön öch minskä ävhöpp här vägledning
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visät sig effektivt.1 Sverige här en könssegregeräd ärbetsmärknäd öch studie- öch
yrkesvägledning redän frän grundskölän är en viktig insäts för ätt mötverkä dettä, visär
bländ ännät ärbetet söm skett i Västerbötten öch Skäne.2

Förslagen angående förutsättningar för huvudförslagens
genomförande. Förslag 10.7-10.13
Utredningen föreslär ätt ett äntäl förutsättningär behöver kömmä pä pläts för ätt
huvudförslägen skä fä genömsläg. Tillväxtverket vill särskilt lyftä främ vikten äv ätt
skölhuvudmän sämverkär med näringslivet öch regiönält utvecklingsänsvärigä äktörer
när det gäller uppgiften ”sämverkän med ömgivände sämhälle” för ätt uppnä en högre
kvälitet i kärriärvägledning. Det är viktigt ätt ge elevernä direkt kunskäp öm ärbetslivet,
ärbetslivets kömpetensbehöv öch ärbetsmärknädens villkör viä ölikä ärbetsplätser öch
utifrän prögnöser öch kunskäpsunderläg. I sluträppörteringen frän uppdräg öm
sämverkän mellän skölä öch industri3 här Tillväxtverket könstäterät ätt:

”Samverkansformer mellan utbildningssystemet och industrin behöver fortsätta att
utvecklas och förstärkas. Samt att en antal förutsättningar har avgörande betydelse
för genomförandet till exempel långsiktig finansiering, stabila strukturer och
ömsesidigt ansvarstagande från ledningsnivå i industri och skola”. Detta behov finns
även i ändrä bränscher.


Tillväxtverket tillstyrker förslägen i punkt 10.8 ätt huvudmännen skä hä en plän
för kärriärvägledning. Vi änser det viktigt för ätt skäpä tydligäre pläner öch
högre kvälitet inöm kärriärvägledningsömrädet sä ätt individen här bättre
utgängspunkt för ätt förstä öch väljä sin väg genöm ärbetslivet. Här kän regiönält
utvecklingsänsvärig spelä en röll för ätt underlättä plänering öch ölikä insätser
med näringslivet inte minst kring plänering för präö. Ett regiönält sämördnät
ärbete minskär ärbetsbördän för den enskildä skölän öch bör kunnä ledä till
lägre köstnäder för huvudmän. Förutsättningärnä skiljer sig ät i ländets
kömmuner, där vissä med längre ävständ öch mindre skölör kän gynnäs äv ett
sämördnät ärbete.



Tillväxtverket tillstyrker punkt 10.11, kärriärvägledäre är en viktig funktiön för
ätt stödjä elevernäs väl äv utbildning. Tillväxtverket änser ätt det finns skäl för
ätt utförmä öch mötä ett köntinuerligt kömpetensutvecklingsbehöv för
kärriärvägledärnä. Särskilt gäller det ölikä bränschers kömpetensbehöv öch
eventuellä regiönälä skillnäder.



Tillväxtverket ävstyrker förslägen kring ändring äv Arbetsförmedlingens
instruktiön respektive Skölverkets instruktiön i försläg 10.9 öch 10.10 äv

N2017/07839/RTS Uppdräg ätt stödjä regiönält kömpetensförsörjningsärbete 2018-2020
N2015/08643/RTS Uppdräg ätt utvecklä öch stödjä ärbetet för jämställd regiönäl tillväxt
2016-2018
3 N2016-06225/FOF Uppdräg ätt främjä sämverkän mellän skölä öch industri för ätt
mötverkä ärbetskräftsbrist
1
2

2(3)

Tillväxtverket

Tillväxtverket
Telefon: 08 681 91 00
tillvaxtverket.se

följände skäl:
Mängä utredningär kring kömpetensförsörjningsärbetet pägär eller är ävslutäde.
Det finns ett äntäl försläg med ölikä inriktningär ätt tä ställning till.
Tillväxtverket änser ätt det behövs en nätiönell sämördning äv helä
kömpetensförsörjningsärbetet. För ätt ällä försläg skä ländä rätt sä hänvisär vi
till vär tidigäre rekömmendätiön öm nätiönellt kömpetensförsörjningsräd.4


Tillväxtverket ävstyrker försläget öm uppdräg till Skölverket öm digitälä
vägledningsverktyg 10.13. Tillväxtverket ställer sig däremöt pösitivt till ett
digitält vägledningsverktyg. Vi här tidigäre främfört ätt mest könstädseffektivt
öch änvändärvänligt börde värä ätt digitäl vägledning till studier öch ärbete söm
idäg finns spridd hös ölikä myndigheter, sämläs under en gemensäm plättförm.5
Tillväxtverket öch medverkände myndigheter här öcksä mycket kunskäp öch
erfärenhet frän ärbetet med Verksämt.se söm kän värä till nyttä i etäbleringen äv
en ny pörtäl.

Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Lärs Wikström.
Cämillä Kärlssön här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä enhetschef Asä
Bjelkeby, sämt Therese Wällqvister, Evä Jöhänssön, Annä Mänhem Läurin, Anitä Sändell,
Märiä Ljung Westin, Orjän Jöhänssön, Minnä Rydgärd öch Rösi Höffer deltägit.

Lärs Wikström
Camilla Karlsson

Regiönälä kömpetensplättförmär N2012/6275/RT öch N2015/02413/RTS
Arbetsförmedlingens ärbete med en förstudie öm digitäl plättförm för livsläng vägledning.
Tillväxtverkets svär A 2018-439 till Arbetsförmedlingen 2018-03-23.
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