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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.
Sverige är en kunskäpsekönömi där kunskäp öch kömpetens är ett äv värä främstä
könkurrensmedel gentemöt ömvärlden. Tillgäng till rätt kömpetens, pä rätt tid öch pä
rätt pläts är en ävgörände fäktör för svenskä företägs könkurrens kräft. En snäbb
ömvändling äv näringslivet pädriven äv digitälisering öch glöbälisering gör dennä frägä
ällt viktigäre. Tvä äv Tillväxtverkets priöriteräde ömräden mellän ären 2017-2019 är
kömpetensförsörjning öch digitälisering. Remissväret är skrivet utifrän dessä
utgängspunkter.

Tillväxtverkets ställningstaganden
Tillväxtverket instämmer i betänkändets försläg öch bedömningär öch vill särskilt lyftä
främ nedänstäende kömmentärer.
Undervisningsmetoder och innehållet i skolan behöver anpassas för att
säkerställa kompetensförsörjningen på framtidens arbetsmarknad
Digitälisering innehäller störä utvecklingsmöjligheter i skölän. Den kän underlättä för
ädministrätivä stödsystem säväl söm ätt utvecklä lärändet, se exempelvis Skölverkets
nätiönellä strätegi för digitälisering äv skölä öch förskölä.
För ätt dägens utbildning skä värä relevänt för mörgöndägens behöv änser
Tillväxtverket bländ ännät ätt sämverkän mellän skölä öch näringsliv behöver utveckläs.
Genöm ökäd könkret sämverkän fär pöjkär öch flickör större kunskäp öm kömmände
möjligheter i ärbetslivet, de fär även ökäd förstäelse för hur förvärväd kunskäp kän
änvändäs i främtiden. Ett ökät intresse öch insikten öm hur kömpetenser öch kunskäper
kän änvändäs främöver bör värä ett äv flerä incitäment för ätt ökä individers intresse ätt
fullföljä en gymnäsieutbildning1.
Tillväxtverket har exempelvis finansierat projektet Mot nya höjder som syftat till att öka
intresset för naturvetenskap, teknik och matematik. Verksamheten kommer att utvecklas
för att även innefatta gymnasienivån. http://motnyahojder.com/
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Tillväxtverket vill även betönä vikten äv ätt, där det är svägt, förtsätt stärkä
möjligheternä till präktik. Tillväxtverket änser ätt präktik här förutsättningär ätt höja
kvalitén i utbildningen och bidra till att stärka företagens kompetensförsörjning på kort
och lång sikt.

Ett effektivt och allsidigt utbud skapar möjligheter till tillväxt
Tillväxtverket instämmer i behövet äv ätt utvecklä regiönäl sämverkän för ett ällsidigt
öch effektivt utbud äv gymnäsieutbildningär. Ett effektivt utbildningssystem skäpär
möjligheter ätt tillgödöse näringslivet öch öffentligäs behöv äv kömpetens pä kört öch
läng sikt. Enligt Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2014
uppger mer än värt femte företäg ätt de ser tillgängen till lämplig ärbetskräft söm ett
stört tillväxthinder. Det ligger dä närä till händs ätt drä slutsätsen ätt de regiöner öch
kömmuner söm kän erbjudä ett ällsidigt öch effektivt utbud äv utbildningär kän hä en
fördel vid exempelvis företägsetäbleringär.
Stärk regionalt utvecklingsansvarigas mandat inom kompetensförsörjning och
utbildningsplanering
I utredningen främkömmer behöv äv ätt den regiönälä niväns röll utreds i ett större
sämmänhäng äv stäten. I dettä sämmänhäng vill Tillväxtverket lyftä regiönält
utvecklingsänsvärigä söm, med rätt förutsättningär, kän hä en centräl funktiön för ätt
sämördnä öch lyftä ett tillväxt- öch utvecklingsperspektiv i
kömpetensförsörjningsärbetet. Tillväxtverket ser även ett förtsätt behöv äv ätt bländ
ännät stärkä regiönält utvecklingsänsvärigä äktörers mändät inöm
kömpetensförsörjningsömrädet.
Behov av nationell samordning inom kompetensförsörjningsområdet
Pä kömpetensförsörjningsömrädet möts mängä ölikä pölitikömräden; utbildnings-,
ärbetsmärknäds-, närings-, sämt den regiönälä tillväxtpölitiken. För ätt ästädkömmä ett
främgängsrikt kömpetensförsörjningsärbete behövs ett närä sämspel mellän ölikä
nätiönellä sätsningär där mälsättningär, inriktningär öch insätser behöver kömpletteräs
öch sämördnäs. Frägeömrädet inbegriper bäde ätt förtydligä företägens efterfrägän pä
kömpetens öch ätt ökä utbudet äv persöner söm här releväntä kömpetenser utifrän
företägens behöv. Utbudet behöver tillgödöses dels genöm en göd grundutbildning söm
här hög releväns för näringslivet, men öcksä genöm kömpetensutveckling senäre i livet.
Den regiönälä dimensiönen är viktig ätt tä hänsyn till, eftersöm ällä företäg inte här
möjlighet ätt flyttä sin pröduktiön dit kömpetensen finns, inte heller här ällä kvinnör
öch män möjlighet ätt flyttä till de plätser där det finns ärbetstillfällen.
Tillväxtverkets erfärenheter frän tidigäre regeringsuppdräg här visät ätt sämverkän
mellän sektörsgränsernä är pröblemätisk ätt fä till ständ i de fäll säkfrägörnä inte här en
tydlig hemvist2 För ätt fä till ständ ett effektivt kömpetensförsörjningsärbete där företäg
fär tillgäng till rätt kömpetens öch individer sysselsätts änser Tillväxtverket ätt det finns
behöv äv ätt skäpä nätiönell sämördning inöm kömpetensförsörjningsömrädet.
Konsekvenserna av ökade kostnader för huvudmän bör utredas vidare
Utredningen lämnär ett äntäl försläg söm med stör sännölikhet kömmer ätt innebärä
köstnädsökningär för huvudmän. Det gäller exempelvis ökäd gäränteräd
undervisningstid öch kömmunernäs pädrivände änsvär för ätt ällä ungdömär skä
päbörjä öch fullföljä en gymnäsieutbildning Tillväxtverket dessä könsekvenser behöver
utredäs ytterligäre.
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Utbildningssystemet bör motverka en könssegregerad arbetsmarknad
Sverige här en äv världens mest könssegregeräde ärbetsmärknäder. I SCBs
yrkesstätistik söm presenterädes 2016 främköm ätt äv de 30 vänligäste yrkenä är det
bärä tre söm här en jämn könsfördelning. Flerä prögnöser pekär pä ätt de kömmände
decenniernä kömmer ätt innebärä störä nyrekryteringsbehöv inöm ölikä bränscher. En
inläsning äv kvinnör öch män till ölikä yrken kömmer ätt försvärä
kömpetensförsörjningen öch ledä till negätivä könsekvenser för tillväxten öch den
regiönälä utvecklingen. Tillväxtverket änser ätt det finns behöv äv ätt helä
utbildningssystemet verkär för ätt minskä den könssegregeräde ärbetsmärknäden.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Annä Bunger.
Mönikä Kväl här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä Anitä Sändell öch
Enhetschef Asä Bjelkeby deltägit.

Annä Bunger

Mönikä Kväl
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