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Tillvä xtverket arbetar fö r att stä rka fö retagens konkurrenskraft genom att skapa bä ttre
fö rutsä ttningar fö r fö retagande och attraktiva regionala miljö er. Vidare ä r Tillvä xtverket
också fö rvaltande myndighet fö r Europeiska regionala utvecklingsfonden. Remissvaret
ä r skrivet utifrå n bä gge dessa utgå ngspunkter.

Tillväxtverkets övergripande synpunkter
EU-kommissionens fö rordningsfö rslag fö r sammanhå llningspolitiken 2021–2027
omfattar flera fonder. Tillvä xtverket vä lkomnar dä rfö r mö jligheten att kunna framfö ra
synpunkter på inriktning fö r kommande socialfondsprogram. Samordningen och
tillvaratagandet av synergier mellan fonderna och nationell politik anser Tillvä xtverket
vara en mycket viktig frå ga i fö rberedelser och framtagande av operativa program fö r
fonderna i Sverige. Tillvä xtverket vill också uppmä rksamma regionernas roll och
vä xande uppdrag inom kompetensfö rsö rjning som viktigt, också fö r genomfö randet av
den nationella arbetsmarknadspolitiken och Europeiska socialfonden i Sverige.
Dä rutö ver vill Tillvä xtverket ä ven lyfta fram nä ringslivets och fö retagens behov som
viktiga i utformningen av kommande socialfondsprogram. Hit hö r ä ven EUkommissionens rekommendation till Sverige att anvä nda ESF fö r att utveckla
fä rdigheter fö r smart specialisering, strukturomvandling och entreprenö rskap
(Landrapport för Sverige 2019) som ett intressant områ de att fö rdjupa mellan Svenska
ESF-rå det och Tillvä xtverket i fö rberedelser av kommande social- och
regionalfondsprogram. Att delvis inrikta kommande socialfondsprogram mot branscher
med tillvä xtpotential utifrå n ett smart specialiseringsperspektiv anser Tillvä xtverket
vara viktigt fö r att utveckla Sveriges konkurrenskraft och nå got som ö kar mö jligheterna
till samordning och synergier med annan nationell politik.

Kompetensförsörjningens betydelse och behovet av samordning ökar
Kompetensfö rsö rjning har de senaste å ren blivit en allt viktigare frå ga i Sveriges
regioner. Fö retag lyfter kompetensfö rsö rjning som ett av de stö rsta hindren fö r tillvä xt
(Företagens villkor och verklighet, 2017). Automatisering, digitalisering och
strukturomvandling i kombination med utbildningsmö nster och demografiska
fö rä ndringar fö rä ndrar fö rutsä ttningar på den svenska arbetsmarknaden och
efterfrå gan på kompetens ö kar bå de i nä ringslivet och stora delar av den offentliga
sektorn. Behoven ser emellertid olika ut i Sveriges regioner och det fordras så vä l en
platsbaserad politik som tar hä nsyn till regionala fö rutsä ttningar som ett
helhetsperspektiv och samordning av nä ringspolitik, utbildningspolitik och
arbetsmarknadspolitik.
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I det fö ljande avsnittet resonerar Tillvä xtverket utifrå n de frå gestä llningar som Svenska
ESF-rå det ö nskar få myndighetens synpunkter på .
Inom vilka områden ser ni störst behov av insatser inom ESF+?
Tillvä xtverket anser att nä ringslivets och fö retagens behov av kompetensfö rsö rjning
och kompetensutveckling bö r få genomslag i ESF+. Idag skapas en stor andel av de nya
jobben i små (och medelstora) fö retag. Det finns ett stort behov av att stä rka fö retagens
strategiska kompetensfö rsö rjningsarbete och deras fö rmå ga att lå ngsiktigt hantera
kompetensfö rsö rjning som ett led i omstä llning utifrå n fö rä ndringar som
automatisering eller digitalisering. Vidare finns bå de en potential att
kompetensutveckla fö retagens befintliga personal utifrå n branschens, fö retagens och
arbetsplatsens behov och att samtidigt stä rka fö retagens fö rmå ga att anstä lla nya
medarbetare med annan bakgrund, exempelvis nyanlä nda.
Vilka målgrupper ser ni som prioriterade inom ESF+?
Tillvä xtverket anser att ett tydligt nä ringslivsperspektiv i kommande
socialfondsprogram innebä r att fö retag (inkl. sociala fö retag), anstä llda i fö retag,
branschorganisationer och fö retagsfrä mjare blir viktiga må lgrupper. Dä rutö ver bö r
ESF+ fortsatt involvera huvudmä nnen inom arbetsmarknadspolitiken så som
myndigheter och kommuner. Mot bakgrund av att den regionala nivå n få r tydliga
uppdrag och stä rks inom kompetensfö rsö rjningsområ det utgö r de 21 regionerna också
en må lgrupp tillsammans med ö vriga aktö rer och utbildningsanordnare som arbetar fö r
att stä rka strukturer inom utbildning och arbetsliv.
Vilka insatser för gruppen långtidsarbetslösa ser ni som särskilt prioriterade inom
ESF+?
Lå ngtidsarbetslö sa personer har inte sä llan ett behov av samordnat stö d frå n olika
myndigheter fö r att lå ngsiktigt kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Tillvä xtverket
anser dä rfö r att ESF+ bö r stä rka samverkan mellan Arbetsfö rmedlingen,
Fö rsä kringskassan och kommunerna utifrå n ett helhetsperspektiv med individen i
fokus. Vidare anser Tillvä xtverket att ESF+ bö r mö jliggö ra en utvecklad samverkan
mellan offentlig sektor och den sociala ekonomins aktö rer som kan bidra till innovation
och utveckling av arbetsmarknadspolitiken. Tillvä xtverket ser ä ven hä r ett stort vä rde i
att involvera nä ringslivet fö r att utveckla nya metoder inom exempelvis
yrkesutbildningen men också fö r att sä kerstä lla olika insatsers relevans,
arbetsmarknadsanknytning samt att ö ka kontakter och vä gar in på arbetsmarknaden.
Vilka insatser inom kompetensförsörjning och kompetensutveckling ser ni som
särskilt prioriterade inom ESF+?
Tillvä xtverket anser att fö retagens strategiska kompetensfö rsö rjningsarbete tydligt bö r
adresseras inom ESF+. Vidare ser Tillvä xtverket att validering av kompetens, utveckling
av yrkesutbildning, yrkesinriktad vuxenutbildning, yrkesinriktad svenskundervisning
och yrkesinriktade snabbspå r fö r nyanlä nda ä r exempel på viktiga delar fö r att bå de
tillvarata mä nniskors kompetens och frä mja omstä llning på den svenska
arbetsmarknaden. Ett led i detta ä r att kunskapen i fö retagen behö ver ö ka liksom
fö retagens fö rmå ga och kapacitet att ta emot praktikanter, lä rlingar och utforma
inkluderande arbetsplatser.
Sammantaget behö vs insatser som involverar nä ringslivet och som utgå r frå n
fö retagens behov på bå de kort och lå ng sikt, som hanterar drivkrafter som
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automatisering och digitalisering men som ä ven beaktar regionala skillnader och
fö rutsä ttningar. Tillvä xtverket anser att ESF+ bö r uppmuntra att beprö vade modeller
och fungerande regionala strukturer inom exempelvis utbildnings- och
kompetensfö rsö rjningsområ det sprids och att erfarenheter tillvaratas och
implementeras i fler delar av landet.
Vilka insatser inom det livslånga lärandet (utbildning, fortbildning,
vidareutbildning, karriärväxling) ser ni som särskilt prioriterade inom ESF+?
Tillvä xtverket anser att en sammanhå llen studie- och yrkesvä gledning som del av det
livslå nga lä randet ä r ett områ de som behö ver prioriteras inom ESF+ fö r att stä rka
matchning och kompetensfö rsö rjning på arbetsmarknaden. Val av utbildning, bland
så vä l elever i grundskolan som nyanlä nda i etableringsinsatser, bö r baseras på kunskap
om arbetsmarknaden och insikt om kompetensbehoven i nä ringslivet och i den
offentliga sektorn. Mot bakgrund av fö rä ndringarna på arbetsmarknaden behö ver ä ven
mö jligheterna till vidareutbildning och omstä llning av arbetskraften ö ka.
Tillvä xtverket anser i sammanhanget att ESF+ bö r tillvarata digitaliseringen som
drivkraft fö r omstä llning och fö rnyelse. Dels genom att angripa det digitala
utanfö rskapet och hö ja den digitala kompetensen i arbetskraften. Dels genom att se
mö jligheter med digitalisering fö r att t ex utveckla lä rcentrum som inte ä r bundna av
geografin och som kan tillhandahå lla ett bredare utbud av utbildningar, inklusive
fö retagsutbildningar.
Finns det några andra medskick för inriktningen av ESF+ som inte finns i era svar
ovan ESF+?
Den nationella arbetsmarknadspolitiken och Europeiska socialfonden genomfö rs till
stor del på regional och lokal nivå men hanterar likt ö vriga europeiska struktur- och
investeringsfonder flernivå styrning och samverkan mellan aktö rer på olika nivå er.
Tillvä xtverket vill ur det perspektivet sä rskilt lyfta behovet av att stä rka den regionala
genomförandekapaciteten som en viktig aspekt fö r att mobilisera aktö rer frå n olika
nivå er och sektorer, fö r att genomfö ra projekt samt fö r att tillvarata resultat och lä ra av
genomfö rda satsningar inom programmen. Tillvä xtverkets bedö mning ä r att de 21
regionerna, varav flera nybildade, har olika fö rutsä ttningar inom områ det och att det
dä rfö r finns anledning att se hur den samlade regionala genomfö randekapaciteten kan
stä rkas under programperioden 2021-2027. De nationella myndigheterna och de
fö rvaltande myndigheterna fö r fonderna har hä r tillsammans en viktig roll.
Tillvä xtverket ser dä rfö r fram emot en fortsatt dialog med Svenska ESF-rå det inom
områ det.
Tillvä xtverket har valt att inte lä mna synpunkter på FEAD (Fonden fö r europeiskt
bistå nd till dem som har det sä mst stä llt) då områ det ligger utanfö r myndighetens
ansvar och kompetens.
Beslut i detta ä rende har fattats av Patrik Sä llströ m, stä llfö reträ dande avdelningschef
Regioner samt ordfö rande i styrgruppen fö r EU2021-2027. Jonas Ortquist, Regioner, har
varit fö redragande. I handlä ggningen har Anita Sandell, Regional näringslivsutveckling,
Eva Johansson, Kompetensförsörjning och digitalisering och Isabelle Canderskog
Regional tillväxt mellersta Sverige deltagit tillsammans med kollegor frå n berö rda
avdelningar.
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