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Tillvä xtverket arbetar fö r att stä rka fö retagens konkurrenskraft. Det gö r myndigheten
genom att skapa bä ttre fö rutsä ttningar fö r fö retagande och attraktiva regionala miljö er
dä r fö retag utvecklas.

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.
Remissvaret ä r skrivet utifrå n dessa utgå ngspunkter.

Förslagen angående karriärvägledning
Fö rslaget innebä r fem olika huvudfö rslag som ska infö ras parallellt i en helhet (fö rslag
10.1-10.5).

Tillvä xtverket avstyrker fö rslag 10.5 Karriärvägledningen i utbildning då vi ä r
tveksamma till att det kommer att få de effekter som utredningen eftersträ var.
Att infö ra ett kunskapsområ de (framtidsval) på en stor del av det utrymme som idag ä r
reserverat fö r Elevens val innebä r att mö jligheten fö r skolor att profilera sig mot olika
inriktningar, begrä nsas starkt.

Med utredningens fö rslag kommer nybö rjarsprå k inte lä ngre att få plats inom ramen fö r
Elevens val. Dä rmed riskerar fö rslaget att motverka andra viktiga kunskaper, vilket
riskerar att ta fokus frå n den fö rstä rkning som behö vs.

Tillvä xtverket ser dock positivt på fö rslagen 10.5.4 och 10.5.5 och att Skolverket behö ver
se ö ver innehå llet. Olika projekt och insatser som på gå r med stö d av regionalt
utvecklingsansvariga fö r att ö ka studiemotivation och minska avhopp har vä gledning
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visat sig effektivt. 1 Sverige har en kö nssegregerad arbetsmarknad och studie- och
yrkesvä gledning redan frå n grundskolan ä r en viktig insats fö r att motverka detta, visar
bland annat arbetet som skett i Vä sterbotten och Skå ne. 2

Förslagen angående förutsättningar för huvudförslagens
genomförande. Förslag 10.7-10.13

Utredningen fö reslå r att ett antal fö rutsä ttningar behö ver komma på plats fö r att
huvudfö rslagen ska få genomslag. Tillvä xtverket vill sä rskilt lyfta fram vikten av att
skolhuvudmä n samverkar med nä ringslivet och regionalt utvecklingsansvariga aktö rer
nä r det gä ller uppgiften ”samverkan med omgivande samhä lle” fö r att uppnå en hö gre
kvalitet i karriä rvä gledning. Det ä r viktigt att ge eleverna direkt kunskap om arbetslivet,
arbetslivets kompetensbehov och arbetsmarknadens villkor via olika arbetsplatser och
utifrå n prognoser och kunskapsunderlag. I slutrapporteringen frå n uppdrag om
samverkan mellan skola och industri 3 har Tillvä xtverket konstaterat att:

”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 andra branscher.
•

•

•

Tillvä xtverket tillstyrker fö rslagen i punkt 10.8 att huvudmannen ska ha en plan
fö r karriä rvä gledning. Vi anser det viktigt fö r att skapa tydligare planer och
hö gre kvalitet inom karriä rvä gledningsområ det så att individen har bä ttre
utgå ngspunkt fö r att fö rstå och vä lja sin vä g genom arbetslivet. Hä r kan regionalt
utvecklingsansvarig spela en roll fö r att underlä tta planering och olika insatser
med nä ringslivet inte minst kring planering fö r prao. Ett regionalt samordnat
arbete minskar arbetsbö rdan fö r den enskilda skolan och bö r kunna leda till
lä gre kostnader fö r huvudmä n. Fö rutsä ttningarna skiljer sig å t i landets
kommuner, dä r vissa med lä ngre avstå nd och mindre skolor kan gynnas av ett
samordnat arbete.
Tillvä xtverket tillstyrker punkt 10.11, karriä rvä gledare ä r en viktig funktion fö r
att stö dja elevernas val av utbildning. Tillvä xtverket anser att det finns skä l fö r
att utforma och mö ta ett kontinuerligt kompetensutvecklingsbehov fö r
karriä rvä gledarna. Sä rskilt gä ller det olika branschers kompetensbehov och
eventuella regionala skillnader.
Tillvä xtverket avstyrker fö rslagen kring ä ndring av Arbetsfö rmedlingens
instruktion respektive Skolverkets instruktion i fö rslag 10.9 och 10.10 av

N2017/07839/RTS Uppdrag att stö dja regionalt kompetensfö rsö rjningsarbete 2018-2020
N2015/08643/RTS Uppdrag att utveckla och stö dja arbetet fö r jä mstä lld regional tillvä xt
2016-2018
3 N2016-06225/FOÖ F Uppdrag att frä mja samverkan mellan skola och industri fö r att
motverka arbetskraftsbrist
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•

fö ljande skä l:
Må nga utredningar kring kompetensfö rsö rjningsarbetet på gå r eller ä r avslutade.
Det finns ett antal fö rslag med olika inriktningar att ta stä llning till.
Tillvä xtverket anser att det behö vs en nationell samordning av hela
kompetensfö rsö rjningsarbetet. Fö r att alla fö rslag ska landa rä tt så hä nvisar vi
till vå r tidigare rekommendation om nationellt kompetensfö rsö rjningsrå d. 4

Tillvä xtverket avstyrker fö rslaget om uppdrag till Skolverket om digitala
vä gledningsverktyg 10.13. Tillvä xtverket stä ller sig dä remot positivt till ett
digitalt vä gledningsverktyg. Vi har tidigare framfö rt att mest konstadseffektivt
och anvä ndarvä nligt borde vara att digital vä gledning till studier och arbete som
idag finns spridd hos olika myndigheter, samlas under en gemensam plattform. 5
Tillvä xtverket och medverkande myndigheter har också mycket kunskap och
erfarenhet frå n arbetet med Verksamt.se som kan vara till nytta i etableringen av
en ny portal.

Beslut i detta ä rende har fattats av avdelningschef Lars Wikströ m.
Camilla Karlsson har varit fö redragande. I handlä ggningen har också enhetschef AÅ sa
Bjelkeby, samt Therese Wallqvister, Eva Johansson, Anna Manhem Laurin, Anita Sandell,
Maria Ljung Westin, OÖ rjan Johansson, Minna Rydgå rd och Rosi Hoffer deltagit.

Lars Wikströ m

Camilla Karlsson

Regionala kompetensplattformar N2012/6275/RT och N2015/02413/RTS
Arbetsfö rmedlingens arbete med en fö rstudie om digital plattform fö r livslå ng vä gledning.
Tillvä xtverkets svar AÄ 2018-439 till Arbetsfö rmedlingen 2018-03-23.
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