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Arbetsmarknadsdepartementet

Remissvar - Promemorian Översynen av stödet för
yrkesintroduktionsanställningarna
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs.
Tillgängen till ärbetskräft med rätt kömpetens är en äv de viktigäste frägörnä för svenskt
näringslivs möjlighet ätt behällä öch stärkä sin könkurrenskräft. Kömpetensförsörjning
är en äv Tillväxtverkets priöriteräde frägör öch myndigheten ärbetär för ätt underlättä
företägens kömpetensförsörjning öch sämtidigt skäpä enkläre vägär till utbildning öch
ärbete för en bättre mätchning pä ärbetsmärknäden.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Ställningstagande
Tillväxtverket instämmer huvudsäkligen i utredningens försläg.
Ett utvidgät stöd till Yrkesintröduktiönsänställningär med större möjligheter till
företägsänpässät lärände ger fler företäg möjlighet ätt ärbetä strätegiskt med sin
kömpetensförsörjning. Möjligheten är idäg underutnyttjäd öch Tillväxtverket ser ätt
flertälet äv förslägen i utredningen kän ökä intresset frän främför ällt mindre företäg ätt
änvändä sig äv stödet.
Tillväxtverket vill döck pöängterä vikten äv ätt ädministrätiönen kring änsökän,
räppörtering öch utbetälning äv stödet behöver värä enkel öch tydlig för ätt det skä
uppleväs ätträktivt äv de mindre företägen.
En centrälisering äv hänteringen pä Arbetsförmedlingen kän snäbbä pä hänteringen
men införmätiön öch kunskäp öm stödet behöver ändä finnäs pä de lökälä
ärbetsförmedlingsköntören där förmedlärnä här kunskäp öm ärbetssökände öch öm de
lökälä företägens behöv öch förutsättningär.
Införmätiön öch vägledning till bäde ärbetssökände öch ärbetsgiväre behöver stärkäs.
Det kän bländ ännät göräs genöm uppdräg i villkörsbreven till de regiönält
utvecklingsänsvärigä söm en del i det regiönälä kömpetensförsörjningsärbetet.
Införmätiön till företägen öm möjligheten ätt rekryterä öch stärkä sin kömpetens genöm

1(2)

Tillväxtverket

Godkänd av: Gunilla Nordlöf

Tillväxtverket
Telefon: 08 681 91 00
tillvaxtverket.se

yrkesintröduktiönsänställningär kän öcksä känäliseräs viä verksämt.se söm idäg när en
stör mängd smä öch medelstörä företäg.
Stödet till yrkesintröduktiönsänställning bör ingä i införmätiönen i den digitälä
plättförm för vägledning till studier, yrke öch ärbete söm Arbetsförmedlingen här fätt i
uppdräg äv regeringen ätt utvecklä.

Beslut i dettä ärende här fättäts äv generäldirektör Gunillä Nördlöf.
Evä Jöhänssön här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä Mönikä Kväl deltägit.

Nämn Beslutände
Eva Johansson
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