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Förord 

 

Denna redovisning har tagits fram med anlednings av följande uppdrag i 

Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2020: 

 

3.12. Regionalt tillväxtarbete 

Arbetsförmedlingen ska redovisa och analysera genomförda insatser för sin 

medverkan i det regionala tillväxtarbetet med koppling till den nationella strategin 

för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020. Redovisningen ska ske 

enligt anvisningar från Tillväxtverket. Myndigheten ska redovisa insatserna till 

regeringen (Näringsdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet) med kopia 

till Tillväxtverket senast den 21 februari 2021. 

 

 

Beslutet i ärendet har fattats av generaldirektören Maria Mindhammar. 

Föredragande har varit Jens Sandahl, Analysavdelningen. I den slutliga 

handläggningen har enhetschefen Anders Ljungberg, Analysavdelningen deltagit. 

Beslutet fastställt i diariet och saknar därför namnunderskrifter. 

 

 

Maria Mindhammar, generaldirektör  

 

 

Jens Sandahl, sektionschef 

  



Regionalt tillväxtarbete Innehåll 
 
 
 
 
 

4 

 

Sammanfattning 

Arbetsförmedlingen ska enligt uppdrag redovisa in medverkan i det regionala 

tillväxtarbetet med koppling till den nationella strategin för hållbar regional tillväxt 

och attraktionskraft 2015–2020. Enligt anvisningarna från Tillväxtverket ska 

redovisningen ske enligt framtaget frågeformulär. 

Frågorna handlar om myndighetens ansvarsområde och medverkan i det regionala 

tillväxtarbetet. Inom det regionala tillväxtarbetet är det ytterst inom området 

kompetensförsörjning Arbetsförmedlingens medverkan skett. Arbetsförmedlingens 

uppdrag inom arbetsmarknadspolitiken har sin tillämpning på såväl den nationella 

som den regionala och lokala nivån, och för en nationell myndighet med regional 

närvaro är gränsdragningen svårt att göra mellan det egna uppdraget och deltagande 

inom det regionala tillväxtarbetet. Exempel som ges i rapporten handlar om att 

Arbetsförmedlingen är en viktig aktör på den regionala nivån som bidrar med 

prognoser och analyser av de regionala arbetsmarknaderna, identifierar bristyrken 

och samverkar och skapar forum med relevanta aktörer i frågor som rör 

kompetensförsörjning. 

Samverkan är en röd tråd i Arbetsförmedlingens medverkan i det regionala 

tillväxtarbetet. På taktisk och strategisk nivå har Arbetsförmedlingen bidragit med 

kunskapsunderlag i form av statistik och prognoser. I samverkansforum och 

kompetensråd har myndigheten tillsammans med branschföreträdare och regionala 

aktörer skapat förutsättningar för att på operativ nivå samarbeta i 

kompetensförsörjningsfrågor, vilket ytterst handlat om att tillgodose regionala 

arbetsgivare med kompetens och att genom olika insatser – ofta från 

Arbetsförmedlingens verktygslåda– stärka möjligheterna för individer att få en 

anställning. 

I de frågor som är av framåtblickande karaktär kring Arbetsförmedlingens närvaro 

och deltagande i regionalt tillväxtarbete i framtiden är det i dagsläget svårt att ge 

svar. Frågor om Arbetsförmedlingens lokala närvaro i landet är under utredning, 

myndigheten står inför en organisationsöversyn och reformeringen av myndigheten 

med ökat inslag av externa leverantörer av tjänster vilket gör att konkreta svar ännu 

inte kan lämnas. 
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Frågeformulär 

Namn på myndigheten 

•  Arbetsfö rmedlingen 

Myndighetens ansvarsområden 

 
1. Angående myndighetens arbete inom en nationell strategi för hållbar 

regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 
 

I vilka prioriteringar 
har myndigheten 
främst arbetat inom? 

Motivera kort Specificera insatser i de fall 
det är tillämpligt. Specificera 
gärna i vilken mån arbetet 
sker med hänsyn till skilda 
regionala förutsättningar. 
 
(- lista relevanta 
insatser/regeringsuppdrag/likn
ande som myndigheten ansvarar 
för) 

På vilket sätt följs 
insatsen upp/redovisas?  
 
(uppföljning/utvärdering/
avrapportering/tematiska 
rapporter/årsredovisning, 
mm?) 

- Innovation och 
företagande  

Arbetsförmedlingens 
verksamhet är inte kopplat till 
detta område mer än indirekt 
och i mindre omfattning 
utifrån här nämnda exempel.  

- Informationsinsatser kring 
företagande inom ramen för 
lokal/regional samverkan 
- Den myndighetsgemensamma 
plattformen Verksamt 
Möjligheter för arbetssökande 
till konsultstöd för att utvärdera 
företagsidé 
- Förberedande utbildning för 
arbetssökande att starta eget 
företag 
- Det arbetsmarknadspolitiska 
programmet Stöd till start av 
näringsverksamhet 
(Se även nedan under fråga 3) 

Stöd till start av 
näringsverksamhet följs 
upp i årsredovisning och 
återrapport om 
arbetsmarknadspolitiska 
program  

- 
Kompetensförsörjning  

Arbetsförmedlingens 
huvudsakliga verksamhet och 
uppdrag ryms under detta 
område.  

- Matchning 
- Prognoser och analyser 
- Regionala dialoger 
- Arbetsmarknadsutbildning 
- Kompetensråd 
- Branschråd 
- Programråd 
- Omställning och varsel 
- Samverkansprojekt 
(Se även nedan under fråga 3) 

Arbetsförmedlingens 
analyser och prognoser 
presenteras i särskilda 
rapporter, 
arbetsmarknadspolitiska 
program i särskild 
återrapport, projekt 
utvärderas och redovisas 
till exempelvis ESF-rådet. 

- Attraktiva miljöer och 
tillgänglighet 

Arbetsförmedlingens 
verksamhet och uppdrag är 
inte kopplat till detta område 

- - 

- Internationell 
samverkan 

Arbetsförmedlingens 
verksamhet är inte kopplat till 
detta område mer än indirekt 

- EURES-samarbetet 
- Interreg-projekt 

- 
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och i mindre omfattning 
utifrån här nämnda exempel 

(gränsöverskridande projekt 
över nationsgränserna) 

 
 

2. Angående myndighetens arbete inom Landsbygdspolitikens målområden 
 

I vilka målområden 
har myndigheten 
främst arbetat inom? 

Motivera kort Specificera insatser i de fall 
det är tillämpligt. Specificera 
gärna i vilken mån arbetet 
skett med hänsyn till olika 
typer av landsbygder.  
 
(- lista relevanta 
insatser/regeringsuppdrag/likn
ande som myndigheten ansvarar 
för) 

På vilket sätt följs 
insatsen upp/redovisas?  
 
(uppföljning/utvärdering/
avrapportering/tematiska 
rapporter/årsredovisning, 
mm?) 

- stimulera ett 
mångsidigt, 
konkurrenskraftigt och 
hållbart näringsliv i 
landsbygderna.  

Arbetsförmedlingen har inget 
uppdrag inom 
landsbygdspolitiken, men har 
indirekt påverkan på detta 
område 

  

- utveckla digital 
infrastruktur och 
stöttar företag, 
organisationer 
och/eller människor 
att dra nytta av 
digitaliseringens 
möjligheter i hela 
landet  

Arbetsförmedlingen har inget 
uppdrag inom 
landsbygdspolitiken, men har 
viss påverkan på detta område 

- Arbetsförmedlingen prioriterar 
utveckling och användning av 
digitala verktyg, en medveten 
strategi som till stor del bygger 
på att de ska skapa tillgänglighet 
för användare över hela landet. 
Arbetsförmedlingens tjänster till 
arbetssökande och arbetsgivare, 
samt annan information är 
tillgänglig via digitala kanaler i 
hela landet 
 

 

- utveckla en 
infrastruktur som 
säkerställer person- 
och godstransporter 
till medborgarna och 
näringslivet i 
landsbygderna. 

Arbetsförmedlingens 
verksamhet och uppdrag är 
inte kopplat till detta område 

- - 

- utveckla 
utbildningssystemet 
eller på annat sätt 
säkerställa 
kompetensförsörjnin
g och öka 
tillgängligheten till 
högre utbildning i hela 
landet. 

Arbetsförmedlingen har inget 
uppdrag inom 
landsbygdspolitiken, men har 
viss påverkan på detta område 

- Prognoser och analyser över 
arbetsmarknaden 
- Arbetsmarknadsutbildning 
- Vägledning 

 

- bosättning i 
landsbygderna ska 
underlättas.  

Arbetsförmedlingens 
verksamhet och uppdrag är 
inte kopplat till detta område 

- - 

- 
samhällsplanering/fy
sisk planering ska 
underlätta 

Arbetsförmedlingens 
verksamhet och uppdrag är 
inte kopplat till detta område 

- - 
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landsbygdernas 
utveckling. 

- säkerställa en god 
tillgång till 
kommersiell service, 
likvärdig tillgång till 
vård, skola och 
omsorg oberoende av 
bostadsort.  

Arbetsförmedlingens 
verksamhet och uppdrag är 
inte kopplat till detta område 

- - 

- säkerställa likvärdiga 
möjligheter att utöva 
och uppleva kultur 
oberoende av 
bostadsort. 

Arbetsförmedlingens 
verksamhet och uppdrag är 
inte kopplat till detta område 

- - 

- säkerställa statens 
fysiska närvaro i 
landsbygderna med 
arbetsplatser och 
myndighetsservice.  

Arbetsförmedlingen har inget 
uppdrag inom 
landsbygdspolitiken, men har 
påverkan på detta område 

- Arbetsförmedlingens fysiska 
närvaro i stora delar av landet, 
antingen genom egna kontor 
eller samlokaliseringslösningar. 
Se även svar på fråga 11 nedan. 

 

- stärka det civila 
samhällets 
engagemang i 
landsbygdernas 
utveckling. 

Arbetsförmedlingens 
verksamhet och uppdrag är 
inte kopplat till detta område 

- - 

 
 

3. Hur bidrar myndigheten, i och genom sina olika verksamhetsområden, till 
utveckling i alla delar av landet? 
 
Områ det Innovation och företagande årbetår Arbetsfö rmedlingen enbårt i 
mindre ömfåttning med öch då  frå mst indirekt genöm såmverkån med åndrå 
åktö rer. Arbetsfö rmedlingen hår exempelvis tillsåmmåns med åndrå 
myndigheter öch åktö rer införmåtiönsinsåtser söm riktår sig till persöner söm 
å r intresseråde åv ått stårtå eget fö retåg. De regiönålå öch lökålå åktiviteternå på  
ömrå det hår vårit må ngå öch å r nå rmåst institutiönåliseråt. Införmåtiön kring 
stårt åv eget fö retåg finns öckså  på  den myndighetsgemensåmmå plåttförmen 
Verksåmt då r Arbetsfö rmedlingen deltår. 
 
Ett åv de årbetsmårknådspölitiskå prögråm söm Arbetsfö rmedlingen 
tillhåndåhå ller å r Stö d till stårt åv nå ringsverksåmhet. Prögråmmet riktår sig till 
persöner söm å r årbetslö så eller riskerår årbetslö shet öch å r inskrivnå söm 
årbetssö kånde på  Arbetsfö rmedlingen. Fö rutöm sjå lvå prögråminsåtsen söm i 
nörmålfållet innebå r åktivitetsstö d i sex må nåder, erbjuds stö d infö r fö retågets 
uppstårt i förm åv åffå rside prö vning öch fö retågskurser. De å rligå völymernå i 
prögråmmet å r relåtivt lå gå jå mfö rt med åndrå prögråm, men hår såmtidigt det 
bå stå utfållet åv de årbetsmårknådspölitiskå prögråmmen då  må ngå deltågåre 
lå mnår årbetslö shet efter prögråmslut. Arbetsfö rmedlingen hår håft så rskildå 
såtsningår på  ått ö kå fö retågåndet blånd nyånlå ndå, blånd utrikes fö ddå kvinnör, 
såmt ått ö kå fö retågåndet inöm grö nå nå ringår. Må ngå åv desså såtsningår hår 
skett i pröjektförm öch i såmverkån med åndrå åktö rer, exempelvis regiönernå. 
 
Områ det Kompetensförsörjning å r i princip öckså  Arbetsfö rmedlingens 
huvudsåkligå uppdråg. Arbetsfö rmedlingens uppdråg inöm 
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årbetsmårknådspölitiken hår sin tillå mpning på  så vå l den nåtiönellå söm den 
regiönålå öch lökålå nivå n, öch det å r svå rt ått så rskiljå våd söm å r nåtiönellt öch 
regiönålt i uppdråget. De årbetsmårknådspölitiskå insåtsernå söm finns i 
Arbetsfö rmedlingens verktygslå då å r tillgå ngligå fö r årbetssö kånde öch 
årbetsgivåre i ållå delår åv låndet. Hå r kån öckså  nå mnås Plåtsbånken söm å r 
den tråditiönellå digitålå köntåktytån då r låndets årbetsgivåre ånnönserår ledigå 
tjå nster söm synliggö rs fö r dem söm sö ker årbete. Arbetsfö rmedlingen 
priöriterår utveckling öch ånvå ndning åv digitålå verktyg, en medveten stråtegi 
söm till stör del bygger på  ått de skå skåpå tillgå nglighet fö r ånvå ndåre ö ver helå 
låndet. 
 
Arbetsfö rmedlingens medverkån i det regiönålå utvecklingsårbetet hår ytterst 
håndlåt öm ått inöm det egnå verksåmhetsömrå det, dvs. 
årbetsmårknådspölitiken, bidrå till den regiönålå tillvå xtpölitiken öch då  utifrå n 
de ölikå regiönålå fö rutså ttningårnå i låndet. Hå r å r Arbetsfö rmedlingen en 
viktig åktö r öch såmverkån hår i hö g gråd skett bå de regiönålt öch lökålt, öch 
bå de i det stråtegiskå öch tåktiskå perspektivet, såmt kring öperåtivå insåtser.  
 
Viktigå bidråg frå n Arbetsfö rmedlingen i det regiönålå utvecklingsårbetet å r de 
kunskåpsunderlåg söm myndigheten tår fråm fö r ått beskrivå öch ånålyserå de 
regiönålå årbetsmårknådernå. Hå r kån nå mnås Arbetsfö rmedlingens prögnöser 
fö r årbetslö shet öch sysselså ttning på  regiönål nivå . Så rskilt viktigå å r 
yrkesprögnösernå söm beskriver yrkesefterfrå gån öch identifierår bristyrken på  
regiönål nivå  öch å ven belyser inömregiönålå skillnåder. Yrkesprögnösernå å r en 
åv de viktigåste kå llörnå till kunskåp öm de regiönålå årbetsmårknådernå fö r 
må ngå regiönålå åktö rer, öch hår i stör utstrå ckning ånvå nds söm underlåg fö r 
plånering åv insåtser kring kömpetensfö rsö rjning. 
 
Arbetsfö rmedlingen hår öckså  bidrågit med ånålyser söm beskriver de 
demögråfiskå utmåningår söm på verkår den fråmtidå årbetsmårknåden då r 
årbetskråftsbrist, befölkningsminskning öch ö kåd fö rsö rjningsbö rdå, snåråre å n 
kömpetensbrist, å r den störå utmåningen fö r sysselså ttningsutvecklingen. Till 
dettå kån öckså  nå mnås Arbetsfö rmedlingens verksåmhetsståtistik söm å r 
mö jlig ått brytå ner på  kömmunnivå  öch söm publicerås vårje veckå öch må nåd, 
såmt ståtistiken ö ver nyånmå ldå plåtser öch vårsel. Dennå ståtistik å r mycket 
efterfrå gåd åv de regiönålå åktö rernå öch viktigå kå llör till kunskåp öm de 
regiönålå årbetsmårknådernå. Såmtligå hå r nå mndå ånålyser, prögnöser öch 
ståtistik tå cker helå låndet öch å r öftå nedbrytbår till kömmunnivå . 
 
Kömpetensfö rsö rjning håndlår i stör utstrå ckning öm såmverkån mellån 
årbetsmårknådspölitiken öch utbildningssektörn öch hå r å r Arbetsfö rmedlingen 
en åv nyckelspelårnå i den regiönålå plåneringen. Arbetsfö rmedlingen bidrår 
med ånålyser åv kömpetensefterfrå gån öch identifiering åv bristyrken på  
regiönål nivå , öch å r en pårt i diålöger kring plånering öch dimensiönering åv 
utbildning öch då  så rskilt yrkesutbildningår. Hå r hår Arbetsfö rmedlingen öckså  
ett könkret bidråg genöm årbetsmårknådsutbildningårnå söm skå få ngå de 
regiönålå behöven öch kömpletterå utbildningårnå inöm det reguljå rå 
utbildningsvå sendet. 
 
Arbetsmårknådsutbildning å r den årbetsmårknådspölitiskå insåts söm tydligåst 
hår söm må l ått mötverkå kömpetensbrist på  årbetsmårknåden. Det å r i regel 
körtå utbildningårnå söm på  ett flexibelt öch snåbbt så tt kån svårå möt 
kömpetensbehöv lökålt öch regiönålt. Arbetsmårknådsutbildning skå vårå ett 
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kömplement till, öch inte erså ttå åndrå utbildningsförmer. Arbetsfö rmedlingen 
genömfö r behövsånålyser på  nåtiönell, regiönål öch lökål nivå  infö r plånering 
öch bestå llning åv årbetsmårknådsutbildningår. Anålysernå grundås blånd ånnåt 
på  prögnöser, kunskåp söm inhå mtås i såmverkån med regiönålå åktö rer öch 
ånålyser åv såmmånså ttningen åv årbetssö kånde. Den regiönålå åspekten å r 
centrål i desså behövsånålyser. Fö r ått årbetsmårknådsutbildningårnå öch ö vrigå 
yrkesutbildningår skå kömpletterå våråndrå fö rutså tts ått såmverkån sker 
mellån Arbetsfö rmedlingen öch åndrå utbildningsåktö rer. Ett speciålfåll åv 
årbetsmårknådsutbildning å r rekryteringsutbildningår då r en eller flerå 
årbetsgivåre uttryckt ett ånstå llningsbehöv öch hår fö r åvsikt ått ånstå llå 
deltågåre. Under kömmånde å r hår Arbetsfö rmedlingen må let ått åntålet 
deltågåre i årbetsmårknådsutbildning skå ö kå vå sentligt. 
 
Arbetsfö rmedlingen hår årrångeråt eller deltågit med persönellå resurser öch 
kunskåp i en råd insåtser åv öperåtiv kåråktå r.  Desså insåtser håndlår bå de öm 
ått skåpå kunskåp i kömpetensfö rsö rjningsfrå gör öch å r öftå mö jliggö rånde 
redskåp fö r ått lö så regiönålå årbetsgivåres dågsåktuellå öch lå ngsiktigå 
rekryteringsbehöv.  Exempel söm kån nå mnås å r rekryterings- öch 
utbildningsmå ssör. Blånd liknånde insåtser åv kunskåpshö jånde kåråktå r kån 
nå mnås seminårier med så rskildå må lgrupper söm exempelvis studie- öch 
yrkesvå gledåre söm i sin röll å r i behöv åv årbetsmårknådskunskåp öch kån 
spridå den vidåre till elever i behöv åv vå gledning. Desså årrångerås vånligtvis i 
såmverkån mellån Arbetsfö rmedlingen öch de regiönålå 
kömpetensfö rsö rjningsstråtegernå (mötsvårånde) inöm regiönen. 
 
Arbetsfö rmedlingen hår en lå ng tråditiön åv såmverkån med det lökålå öch 
regiönålå nå ringslivet, öch den öffentligå verksåmheten på  desså nivå er. I årbetet 
med kömpetensfö rsö rjningsfrå gör hår befintligå nå tverk öch strukturer ånvå nts, 
öch i må ngå fåll hår desså kömpletteråts med nyå förum. Exempel på  dettå å r 
kömpetensrå d öch brånschrå d då r Arbetsfö rmedlingen tillsåmmåns med åndrå 
öffentligå åktö rer, regiönålå årbetsgivåre öch brånschörgånisåtiöner skåpår 
årenör fö r ått lö så den regiönålå kömpetensfö rsö rjningen. Arbetsfö rmedlingen 
bidrår i desså förum med årbetsmårknådsprögnöser, införmerår öm 
upphåndlåde årbetsmårknådsutbildningår öch Arbetsfö rmedlingens tjå nster öch 
erbjudånden till årbetsgivåre, såmtidigt å r det förum då r årbetsgivåre öch 
brånscher hår mö jlighet ått lyftå sinå rekryteringsbehöv. Medverkån i desså 
förum skåpår öckså  en ö kåd kunskåp öch fö rstå else fö r åndrå åktö rers 
utmåningår fö r Arbetsfö rmedlingen. Desså rå d finns ö ver helå låndet med ölikå 
såmmånså ttningår utifrå n de regiönålå fö rutså ttningårnå öch vilkå brånscher 
söm finns fö retrå ddå regiönålt. 
 
Ett så rskilt viktigt ömrå de fö r regiönål utveckling å r omställning och varsel. 
Vid ett stö rre vårsel söm på verkår en regiön finns en beredskåp ått mildrå 
effekternå på  den regiönålå årbetsmårknåden öch hå r hår öffentligå åktö rer öch 
ömstå llningsörgånisåtiönernå erfårenheter åv såmårbete öch å ndåmå lsenligå 
insåtser. 
 
Områ det Internationell samverkan innefåttår frå mst Arbetsfö rmedlingens 
årbete inöm råmen fö r det euröpeiskå Eures-såmårbetet då r årbetsfö rmedlingår 
öch åndrå årbetsmårknådsåktö rer såmårbetår fö r fri rö rlighet inöm EU öch EES. 
Köpplingen till den regiönålå kömpetensfö rsö rjningen å r ått Arbetsfö rmedlingen 
genöm dettå såmårbete kån bistå  med ått tillgödöse årbetsgivåres behöv åv 
svå rrekryteråd årbetskråft, dvs. måtchning med fökus på  bristyrken. Inöm 
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råmen fö r dettå såmårbete tillhåndåhå ller Arbetsfö rmedlingen införmåtiön öm 
de regiönålå svenskå årbetsmårknådernå med det huvudsåkligå syftet ått ö kå 
rö rligheten hös årbetskråften ö ver nåtiönsgrå nsernå. A ven inöm de 
interregiönålå öch grå nsö verskridånde Interreg-såmårbeten hår 
Arbetsfö rmedlingen vårit med söm åktiv pårt öch medfinånsiå r.  
 
Exemplen övån å r en kåtålög eller typexempel på  åktiviteter öch förmer fö r 
Arbetsfö rmedlingens årbete inöm det regiönålå utvecklingsårbetet öch då  
så rskilt inöm ömrå det kömpetensfö rsö rjning. Eftersöm de regiönålå 
fö rutså ttningårnå vårit ölikå ö ver låndet hår ållt söm beskrivs övån inte 
genömfö rts i såmtligå regiöner öch förmernå hår vårit ölikå. Såmverkånspårter, 
begrepp, öch fökusömrå den hår dessutöm sett ölikå ut ö ver låndet. Eftersöm 
Arbetsfö rmedlingens uppdråg i stör utstrå ckning å r köpplåt till ömrå det 
kömpetensfö rsö rjning å r det i må ngå fåll svå rt ått så rskiljå våd söm å r 
myndighetens lö pånde verksåmhet i den geögråfiskå regiönen öch våd söm 
exempelvis regiönernå betråktår söm förmåliseråde såmverkånsförmer. Det å r 
öckså  viktigt ått nå mnå ått Arbetsfö rmedlingens ömörgånisåtiön 2019 öch den 
ömstå llningspröcess söm skedde efter det störå vårslet på  myndigheten såmmå 
å r på verkåde mö jligheternå fö r ått deltå i det regiönålå utvecklingsårbetet på  
såmmå så tt öch i såmmå utstrå ckning söm tidigåre. 2020 hår i stör ömfåttning 
prå glåts åv påndemin öch dess på verkån på  årbetsmårknåden. Det ånstrå ngdå 
lå get på  årbetsmårknåden hår ö kåt behövet åv såmverkån mellån 
Arbetsfö rmedlingen öch de lökålå öch regiönålå åktö rernå. Dettå hår i må ngå fåll 
resulteråt i tå tåre köntåkter mellån Arbetsfö rmedlingen öch regiöner öch 
kömmuner ö ver låndet. Regiönernå hår under påndemin kunnå fö ljå åktuellå 
lå get på  de regiönålå årbetsmårknådernå. Hå r hår Arbetsfö rmedlingens ståtistik 
öch ånålyser kring inskrivnå årbetslö så öch vårsel vårit extrå viktig fö r ått fö ljå 
utvecklingen. Arbetsfö rmedlingens vecköviså uppdåteringår å r en vå rdefull kå llå 
fö r regiönernå. 
 

 
4. Har myndighetens medverkan i regionala tillväxtarbetet och arbetet att 

utveckla Sveriges landsbygder bidragit till att nå målen inom det egna 
politikområdet?  
 

Arbetsfö rmedlingens uppdråg å r frå mst ått bidrå till en vå l fungerånde 
årbetsmårknåd, ått effektivt såmmånfö rå de årbetsgivåre söm sö ker 
medårbetåre med dem söm sö ker årbete, öch så rskilt rustå dem söm stå r lå ngt 
frå n ett årbete. Blånd de uttålåde må l söm Arbetsfö rmedlingen hår håft under 
de åktuellå å ren kån nå mnås ått måtchningen på  årbetsmårknåden skå 
fö rbå ttrås öch rekryteringspröblem mötverkås genöm intensifieråde insåtser, 
öch ått ö vergå ngår till reguljå r utbildning, så rskilt yrkesutbildning skå ö kå hös 
dem söm såknår gymnåsiål utbildning eller hår behöv åv ömstå llning fö r ått 
mö tå kömpetensbehöven på  årbetsmårknåden. 
 
Fö r ått Arbetsfö rmedlingen skå lyckås med desså uppdråg öch nå  må len krå vs 
ölikå förmer åv såmårbeten öch såmverkån då r det regiönålå tillvå xtårbetet hår 
ö kåt mö jligheternå fö r dettå. Fö r en effektiv måtchning öch mö jlighet till 
årbetsplåtsfö rlågdå insåtser krå vs exempelvis såmverkån öch gödå relåtiöner 
med årbetsgivåre, öch fö r såmverkån kring årbetssö kånde individer å r vå gen till 
fråmgå ng göd såmverkån med låndets kömmuner. 
 
A ven öm det å r svå rt ått må tå effekternå på  Arbetsfö rmedlingens må l utifrå n 
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deltågåndet i det regiönålå utvecklingsårbetet å r å sikternå hös myndighetens 
funktiöner på  regiönnivå  ått det hår bidrågit till pösitivå resultåt fö r 
myndighetens uppdråg då  det hår skåpåts nyå köntåktytör öch förum fö r 
såmverkån öch kunskåpsutbyte.  
 

Anpassning av verksamheten 

 
5. Har myndighetens verksamhet anpassats utifrån regionala och lokala 

förutsättningar? 
 
Arbetsfö rmedlingens örgånisåtiönsstruktur hår ålltid prå glåts åv ått det å r en 
nåtiönell myndighet med regiönål öch lökål nå rvårö, då r låndets ådministråtivå 
indelning öckså  hår på verkåt myndighetens geögråfiskå indelning i 
örgånisåtöriskå enheter. Arbetsfö rmedlingens nåtiönellå öch enhetligå uppdråg, 
mö ter regiönålå öch lökålå årbetsmårknådspölitiskå utmåningår med mö jlighet 
ått ånpåsså verksåmheten öch nå  å ndåmå lsenligå lö sningår. 
 
De regiönålå öch lökålå brånschstrukturernå på verkår vilkå brånschköntåkter 
söm Arbetsfö rmedlingen, vilket i sin tur skåpår mö jlighet till å ndåmå lsenligå 
brånschrå d öch rå tt såmmånsåttå kömpetensrå d söm bevåkår öch driver 
kömpetensfö rsö rjningsfrå görnå. På  den regiönålå (öch lökålå) nivå n finns öckså  
störå mö jligheter till pråktisk såmverkån med relevåntå åktö rer, inte så llån hår 
de befintligå nå tverken på  regiönål nivå  vuxit fråm under må ngå å r. 
 
Söm nå mnts hår Arbetsfö rmedlingens regiönålå prögnöser ö ver 
årbetsmårknåden öch yrkesefterfrå gån (så rskilt identifieråde bristyrken) lå nge 
vårit viktigå bidråg till kunskåpen öm de regiönålå årbetsmårknådernå. Desså 
hår öckså  vårit stömmen fö r såmverkån kring kömpetensfö rsö rjningsfrå görnå 
på  regiönål nivå . Arbetsfö rmedlingens verksåmhetsståtistik ö ver inskrivnå 
årbetslö så på  kömmunnivå  hår öckså  vårit en viktig kunskåpskå llå fö r lökålt 
ånpåssåde insåtser öch grund fö r öperåtiv såmverkån med i fö rstå hånd 
kömmunernå. 
 
En viktig funktiön på  Arbetsfö rmedlingen inöm ömrå det kömpetensfö rsö rjning 
å r röllen företagsrådgivare. Utifrå n röllbeskrivningen skå 
Arbetsfö rmedlingens fö retågsrå dgivåre hå så rskild kunskåp öm lökål/regiönål 
årbetsmårknåd, kömpetensfö rsö rjningsfrå görnå öch fö rstå else fö r fö retågånde 
öch årbetsgivåres perspektiv på  kömpetensfö rsö rjning. Fö retågsrå dgivårnå 
årbetår öckså  fö r ått skåpå fö rutså ttningår fö r ått mö tå 
kömpensfö rsö rjningsbehöven hös årbetsgivårkundernå inöm råmen fö r 
myndighetens uppdråg öch må lbild fö r årbetsgivårårbetet. 
 
 

6. Har de regionala utvecklingsstrategierna påverkat er verksamhet?  
 
Svåret på  frå gå 3 övån beskriver till störå delår öckså  dettå ömrå de. Svåren på  
frå görnå 3 öch 6 kömpletterår då rfö r våråndrå öch visså upprepningår sker. 
 
De regiönålå utvecklingsstråtegiernå hår lyfts på  mötsvårånde regiönål nivå  
inöm Arbetsfö rmedlingen lö pånde ö ver tid. Utifrå n stråtegiernå hår 
berö ringspunkter med Arbetsfö rmedlingens uppdråg identifieråts öch det finns 
gemensåmmå ytör då r kömpetensfö rsö rjningen å r den viktigåste. 
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Arbetsfö rmedlingens uppdråg med ått så rskilt priöriterå persöner söm stå r 
lå ngt frå n årbetsmårknåden hår öckså  sin mötsvårighet i de regiönålå 
utvecklingsstråtegiernås skrivningår söm i ölikå ördålåg håndlår öm en 
lå ngsiktig söciål hå llbårhet. 
 
Arbetsfö rmedlingen hår på  ölikå så tt vårit delåktigå bå de i fråmtågåndet öch 
revideringen åv de regiönålå utvecklingsstråtegiernå i de delår då r de berö rt 
ömrå den då r Arbetsfö rmedlingen verkår. Bidrågen hår blånd ånnåt bestå tt åv 
kunskåpsunderlåg, svår på  remisser på  revideråde utvecklingsstråtegier öch 
köntinuerlig diålög med de regiönålt utvecklingsånsvårig. Arbetsfö rmedlingen 
hår vårit en åktiv pårt med såmtligå regiöner i dettå årbete, men förmernå hår 
sett ölikå ut ö ver låndet. I de ånålyser öch prögnöser söm Arbetsfö rmedlingen 
hår gjört under lå ng tid å r huvudutmåningårnå på  årbetsmårknåden ått låndets 
årbetsgivåre i må ngå fåll misslyckås med sinå pötentiellå rekryteringår 
eftersöm kömpetensen inte finns tillgå nglig på  årbetsmårknåden. Såmtidigt å r 
årbetslö sheten hö g öch de årbetslö sås kömpetens mötsvårår inte våd söm 
efterfrå gås åv årbetsgivåren. Dettå å r öckså  den bild söm ges i de regiönålå 
utvecklingsstråtegiernå söm utmåningårnå inöm 
kömpetensfö rsö rjningsömrå det. Hå r hår Arbetsfö rmedlingens 
årbetsmårknådsånålyser öch så rskilt de identifieråde regiönålå bristyrkenå 
tillsåmmåns med regiönålå ånålyser åv såmmånså ttning åv de årbetslö sås 
utbildningsnivå  öch kömpetens vårit viktigå fö r de regiönålt 
utvecklingsånsvårigås ånålyser i ömrå det kömpetensfö rsö rjning. 
 
Såmsynen i de regiönålå utvecklingsstråtegiernå i frå gån öm 
kömpetensfö rsö rjning öch Arbetsfö rmedlingens identifieråde utmåningår på  de 
regiönålå årbetsmårknådernå hår öckså  mö jliggjört må ngå förmer åv 
såmverkån då r Arbetsfö rmedlingen få tt dråghjå lp åv regiönålå åktö rer i sinå 
uppdråg. 

Samverkan  

 
7. För myndigheten dialog med regionerna? 

 
Svåret på  frå gå 3 övån beskriver till störå delår öckså  dettå ömrå de. Svåren på  
frå görnå 3 öch 7 kömpletterår då rfö r våråndrå öch visså upprepningår sker. 
 
Arbetsfö rmedlingen hår sedån 2017 en nåtiönell ö verenskömmelse med 
Sveriges Kömmuner öch Regiöner (SKR) öm ått stö djå såmverkån på  regiönål 
öch lökål nivå . O verenskömmelsen syftår till ått utvecklå såmverkån fö r ått 
gemensåmmå resurser skå ånvå ndås effektivt öch ge en ö kåd såmhå llsnyttå. Den 
nåtiönellå ö verenskömmelsen ses ö ver lö pånde, öch å r utgå ngspunkt fö r 
såmverkån på  regiönål öch lökål nivå . Identifieråde ömrå den fö r såmverkån rö r 
kömpetensfö rsö rjning, regiönål utveckling öch stö d fö r persöner söm hår 
så rskilt behöv åv stö d fö r ått kömmå i årbete.   
 
Frå n Arbetsfö rmedlingens perspektiv å r såmårbete med ölikå funktiöner hös 
regiönernå öftå utgå ngspunkten fö r myndighetens stråtegiskå årbetsgivårårbete 
(dvs. mö tet med kunden årbetsgivåre) på  regiönål nivå . Sveriges 21 regiöner hår 
skiftånde behöv öch fö rutså ttningår, öch söm nå mnts såmlår det regiönålå 
utvecklingsårbetet resurser söm bidrår till ått ållå delår åv Sverige utvecklås. I 
årbetet hår Arbetsfö rmedlingen håft en viktig röll å ven öm såmårbetet till viss 
del fö rå ndrådes i öch med ått myndigheten under 2019 genömgick en 
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ömörgånisåtiön då r den regiönålå indelningen åv myndigheten fö rå ndrådes. 
2020 hår i stör ömfåttning prå glåts åv påndemin öch dess på verkån på  
årbetsmårknåden. Dettå hår ö kåt behövet åv såmverkån mellån 
Arbetsfö rmedlingen öch de lökålå öch regiönålå åktö rernå. I må ngå fåll 
resulteråt i tå tåre köntåkter mellån Arbetsfö rmedlingen öch regiöner öch 
kömmuner ö ver låndet. Regiönernå hår under påndemin kunnå fö ljå åktuellå 
lå get på  de regiönålå årbetsmårknådernå. Hå r hår Arbetsfö rmedlingens ståtistik 
öch ånålyser kring inskrivnå årbetslö så öch vårsel vårit extrå viktig fö r ått fö ljå 
utvecklingen. Arbetsfö rmedlingens vecköviså uppdåteringår å r en vå rdefull kå llå 
fö r regiönernå. Under 2020 hår diålöger öch kunskåpsutbyte öckså  skett med 
regiönernå kring derås uppdåteringår åv de fråmå tblickånde regiönålå 
utvecklingsstråtegiernå. 
 
 

8. Har myndigheten samverkat med regionerna eller med andra 
myndigheter när det gäller EU:s sammanhållningspolitik?  
 
Arbetsfö rmedlingen hår under prögråmperiöden vårit pröjektå gåre till en råd 
ESF-pröjekt öch hår vårit medfinånsiå r eller såmårbetspårt i ett betydånde 
åntål pröjekt inöm prögråmmen 2014–2020. De flestå åv pröjekten söm 
Arbetsfö rmedlingen hår vårit pröjektå gåre till hår syftåt till ått bidrå till 
nyånlå ndås etåblering på  årbetsmårknåden med så rskilt fökus på  nyånlå ndå 
kvinnör, såmt insåtser till persöner söm stå r lå ngt frå n årbetsmårknåden, öch 
då  så rskilt fökus på  ungå öch persöner med funktiönsnedså ttning söm medfö r 
nedsått årbetsfö rmå gå. Må lgruppernås behöv åv mer individånpåssåt stö d med 
intensifieråde insåtser öch individånpåssåde lö sningår hår mö jliggjörts genöm 
pröjekten. Merpårten åv pröjekten söm Arbetsfö rmedlingen deltågit i hår vårit 
på  regiönål nivå . Antålet medfinånsieråde pröjekt minskåde under slutet åv 
periöden, eftersöm Arbetsfö rmedlingen gick in söm medfinånsiå r i få rre 
pröjekt. Dettå berödde dels på  ått myndigheten inte kunde bindå sig vid lå ngå 
beslut infö r den kömmånde reförmeringen, öch ått Arbetsfö rmedlingen i slutet 
åv periöden å ndråde inriktning fö r de ESF-pröjekt myndigheten å ger eller 
medfinånsierår till ått så rskilt priöriterå extern såmverkån, digitål kömpetens 
öch utveckling åv måtchningstjå nster. 
 
Arbetsfö rmedlingen hår bidrågit till årbetet med utförmningen åv det nyå 
nåtiönellå prögråmmet fö r nå stå prögråmperiöd 2021–2027, dvs. ESF+, såmt 
deltågit i referensgrupper öch myndighetsdiålöger med ESF-rå det öch åndrå 
åktö rer. Hå r hår Arbetsfö rmedlingen deltågit i diålögen öm vilken röll 
myndigheten skå hå söm åktö r å ven med ett nytt reförmeråt uppdråg. På  
regiönål nivå  hår Arbetsfö rmedlingen vårit remissinståns öch diålögpårtner 
med regiönernå i årbetet.  
 

9. För myndigheterna dialog med andra regionala eller lokala aktörer (till 
exempel länsstyrelser, kommuner eller organisationer) i frågor med 
bäring på regional utveckling och landsbygdernas utveckling? 
 
Arbetsfö rmedlingens verksåmhet öch såmverkånsförmer hår berö ringspunkter 
söm spå nner ö ver flerå pölitikömrå den så söm nå ringspölitik, utbildningspölitik, 
regiönål tillvå xt såmt å ven söciålpölitik. Dettå medfö r ått Arbetsfö rmedlingen 
såmverkår i flerå ölikå frå gör med må ngå ölikå åktö rer till exempel myndigheter, 
kömmuner, årbetsmårknådens pårter öch trygghetsörgånisåtiöner på  så vå l 
nåtiönell söm regiönål öch lökål nivå . 
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Ett så rskilt såmverkånsömrå de ått lyftå å r det söm sker i nå rå diålög med 
Delegåtiönen fö r ungå öch nyånlå ndå till årbete (Duå). Duå hår regeringens 
uppdråg ått frå mjå såmverkån mellån frå mst Arbetsfö rmedlingen öch 
kömmunernå. En del i Duå-ö verenskömmelsernå håndlår öm 
kömpetensfö rsö rjning öch lökålå jöbbspå r, då r en vånlig metödik å r söm fö ljer: 
Utifrå n Arbetsfö rmedlingens prögnöser kårtlå ggs lökålå årbetsgivåres 
kömpetensbehöv. I såmverkån med regiönålå kömpetensrå d skåpås 
brånschspecifikå jöbbspå r inöm sektörer då r det finns rekryteringsbehöv. 
Genöm en kömbinåtiön åv insåtser söm språ ktrå ning, årbetspråktik öch 
utbildningsinsåtser skå deltågårnå rustås fö r ått ö kå mö jligheternå till 
ånstå llning. I öch med ått lökålå brånschfö retrå dåre å r invölveråde få r 
deltågårnå direktå köntåkter med årbetsgivåre vilket skåpår ö ppningår fö r 
ånstå llningår.   
 
 

10. Vilka är de tre viktigaste samarbetsaktörerna för myndighetens 
medverkan i det regionala tillväxtarbetet och arbetet för att utveckla 
Sveriges landsbygder? 
 
Arbetsfö rmedlingens huvuduppdråg å r ått såmmånfö rå årbetssö kånde, så rskilt 
de söm befinner sig lå ngt frå n årbetsmårknåden, med årbetsgivåre söm hår 
rekryteringsbehöv. Dettå fö rutså tter gödå relåtiöner med låndets årbetsgivåre. 
Fråmgå ngsfåktörer fö r ått uppnå  gödå resultåt hår ålltid vårit tå tå 
årbetsgivårköntåkter tillsåmmåns med de årbetsmårknådspölitiskå insåtsernå 
söm exempelvis årbetspråktik öch subventiöneråde ånstå llningsförmer. Det 
regiönålå tillvå xtårbetet skåpår fö rutså ttningår öch mö tesplåtser fö r brånsch- 
öch årbetsgivårköntåkter. Med må let ått ö kå åntålet deltågåre i 
årbetsmårknådsutbildning, öch ått deltågårnå i hö g utstrå ckning skå få  årbete 
efter insåtsen å r årbetsgivårköntåkter så rskilt viktigt. 
 
Utifrå n må lbeskrivningårnå i Arbetsfö rmedlingens regleringsbrev 2021 ått 
åndelen årbetssö kånde söm ö vergå r till reguljå r utbildning, så rskilt 
yrkesutbildning, skå ö kå vå sentligt, blånd dem söm såknår gymnåsiål utbildning 
eller hår behöv åv ömstå llning fö r ått mö tå kömpetensbehöven på  
årbetsmårknåden, å r låndets kömmuner öch åndrå utbildningsåktö rer mycket 
viktigå såmverkånspårter. 
 
I årbetet med ått reförmerå myndigheten öch det ö kåde inslåget ått externå 
leveråntö rer, kömmer förmernå fö r Arbetsfö rmedlingens medverkån i det 
regiönålå tillvå xtårbetet ått fö rå ndrås. Hå r gå r det i skrivånde stund inte ått vårå 
könkret, men det håndlår öm vilken röll de externå leveråntö rernå skå hå i de 
frå gör söm å r köpplåde till kömpetensfö rsö rjning öch söm i dågslå get ligger hös 
Arbetsfö rmedlingen. 
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Inspel till det fortsatta arbetet 

 
11. Vilka planerade insatser har myndigheten för att stärka hållbar 

utveckling i alla delar av landet? 
 
I Arbetsfö rmedlingens myndighetsinstruktiön fråmgå r ått myndighetens 
verksåmhet skå utförmås så  ått årbetssö kånde öch årbetsgivåre skå hå tillgå ng 
till likvå rdig service i helå låndet öch ått verksåmheten skå ånpåssås till skildå 
fö rutså ttningår öch behöv i ölikå delår åv låndet. 
 
Sedån flerå å r tillbåkå hår Arbetsfö rmedlingen digitålå tjå nster fö r 
årbetssö kånde öch årbetsgivåre öch desså tjå nster utvecklås köntinuerligt. Den 
utvecklåde digitålå infråstrukturen hår ö kåt tillgå ngligheten till 
Arbetsfö rmedlingens tjå nster ö ver helå låndet.  
 
Arbetsfö rmedlingen hår få tt i uppdråg i regleringsbrevet fö r 2021 ått 
så kerstå llå en å ndåmå lsenlig lökål nå rvårö i helå låndet. Dettå innefåttår viktigå 
delår i myndighetens uppdråg söm ått så kerstå llå såmverkån med kömmuner 
öch åndrå åktö rer, så kerstå llå kunskåper öm lökål öch regiönål årbetsmårknåd, 
öch ått så kerstå llå å ndåmå lsenligå årbetsgivårköntåkter. Hå r å r öckså  så rskilt 
utpekåt ått Arbetsfö rmedlingen skå beskrivå hur den fysiskå nå rvårön i 
glesbygdskömmuner skå kunnå ö kå. Dettå skå slutredövisås 1 öktöber 2021. 
 
Under kömmånde å ret kömmer Arbetsfö rmedlingen ått successivt reförmerå 
myndigheten med ö kåt inslåg åv fristå ende åktö rer. Hå r å r tjå nsten Rustå öch 
måtchå ett viktigt inslåg. Tjå nsten å r till fö r årbetssö kånde söm behö ver 
fö rstå rkt öch ånpåssåt stö d i sitt jöbbsö kånde öch hår hittills prö våts i delår åv 
låndet. Fö r ått drå lå rdömår åv tjå nsten infö r den förtsåttå reförmeringen åv 
Arbetsfö rmedlingen öch de tjå nster söm skå upphåndlås hår ett ESF-finånsieråt 
pröjekt stårtåt söm skå utvå rderå tjå nsten. 
 
Arbetsfö rmedlingen kömmer ått förtså ttå tå fråm prögnöser öch ånålyser ö ver 
årbetsmårknåden, öch tillhåndåhå llå ståtistik ö ver inskrivnå årbetslö så, 
ånmå ldå plåtser öch vårsel. Dettå kömmer å ven förtså ttningsvis ått vårå viktig 
kunskåp öm årbetsmårknåden ö ver helå låndet, öch viktig införmåtiön fö r ållå 
de åktö rer söm verkår inöm kömpetensfö rsö rjningsömrå det. 
 
Så rskilt viktigå kunskåpsunderlåg på  regiönål nivå  å r Arbetsfö rmedlingens 
yrkesprögnöser söm dessutöm å r ett könkret bidråg till årbetet med 
kömpetensfö rsö rjningen. De nyå yrkesprögnöser söm publicerås i nå rtid 
kömmer söm tidigåre ått identifierå bristyrken på  regiönål öch i viss må n lökål 
nivå . En nyhet å r ått de nyå yrkesprögnösernå hår genömgå tt ett metödskifte 
vilket gö r ått de kömmer ått vårå å n mer ånvå ndbårå fö r regiönålå åktö rer då  de 
bå de i körtå (1 å r) öch lå ngå (5 å r) perspektivet å r nedbrutnå på  regiönål nivå  
(lå n). De kömmer i flerå fåll ått vårå nedbrytbårå å ven på  lå gre nivå  söm 
kömmuner öch kömmungrupper. En ånnån fö rbå ttring å r ått den nyå 
yrkesprögnösen kömmer kunnå kvåntifierå bå de utbudet öch efterfrå gån på  
årbetskråft, vilket mö jliggö r en redövisning åv hur stört under- eller ö versköttet 
berå knås bli rå knåt i åntål persöner. Att kunnå kvåntifierå bristyrken på  å r 
viktig kunskåp fö r ått dimensiönerå utbildningår utifrå n de lökålå öch regiönålå 
behöven. Utvecklingen åv prögnösverksåmheten på gå r öch åmbitiönen å r ått 
ö kå ånvå ndbårheten öch tillgå ngligheten åv ånålyser öch prögnöser genöm 
exempelvis ö ppnå dåtå öch API:er. 
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12. Vilka förutsättningar krävs för att er myndighet bättre ska kunna anpassa 

verksamheten utifrån regionala och lokala förutsättningar och stärka 
myndighetens medverkan mot målen om hållbar utveckling i alla delar av 
landet?  
 
Arbetsfö rmedlingen å r i få rd med ått ånpåsså verksåmheten utifrå n uppdråg 
söm på verkås åv desså frå gestå llningår. Dels uppdråget ått så kerstå llå en 
å ndåmå lsenlig lökål nå rvårö i helå låndet, dels ått successivt ö kå åntålet externå 
leveråntö rer åv tjå nsten Rustå öch måtchå (se frå gå 11 övån). 
Arbetsfö rmedlingen hår öckså  initieråt en ö versyn åv örgånisåtiönen fö r ått 
så kerstå llå en å ndåmå lsenlig örgånisåtiön utifrå n uppdråget ått på bö rjå 
reförmeringen åv myndigheten. Eftersöm dettå å r på gå ende pröcesser finns 
å nnu ingå svår på  frå görnå. 
 
Nyckelördet fö r ått Arbetsfö rmedlingens verksåmhet skå medverkå till 
utveckling åv ållå delår åv låndet å r såmverkån. Hå r behö vs en åktiv såmverkån 
på  regiönål öch lökål nivå , vilket öckså  könkretiserådes under frå gå 10 övån. 
 
 

13. På vilket sätt anser ni att Tillväxtverket kan stödja er myndighet i arbetet 
med insatser för hållbar utveckling i alla delar av landet?  
 
Tillvå xtverkets stö d kring desså ömrå den bö r vårå ått å ven förtså ttningsvis 
stö djå, drivå öch invölverå inte bårå Arbetsfö rmedlingen, utån å ven åndrå 
myndigheternå i det regiönålå årbetet. Det kån exempelvis håndlå öm ått tå fråm 
gemensåmmå indikåtörer öch mållår fö r utvå rdering, men öckså  genömfö rå 
generellå öch riktåde kunskåpsinsåtser fö r myndigheternå. Tillvå xtverket kån 
öckså  vårå stö djånde i ått inventerå öch synliggö rå befintligå köntåktytör öch 
skåpå nyå diålögförum mellån regiönålå åktö rer. 
 
Frå gör kring kömpetensfö rsö rjning rö r sig ö ver flerå pölitikömrå den. 
Utbildningspölitiken å r exempelvis åvgö rånde fö r ått skåpå gödå fö rutså ttningår 
fö r måtchning på  årbetsmårknåden. Identifieråde hinder å r ått må lså ttningår 
öch ötydlig ånsvårsfö rdelning fö r kömpetensfö rsö rjningsfrå görnå kån ledå till 
stuprö r genöm uppbyggnåd åv pårållellå strukturer eller ått frå gör fåller mellån 
stölårnå i brist på  utpekåde ånsvårigå åktö rer. Iblånd hår utbildnings- öch 
årbetsmårknådssystemets ölikå delår funnit gödå såmverkånsförmer på  
nåtiönell nivå  söm kån vårå fö rebilder på  regiönål nivå , men det kån öckså  vårå 
det ömvå ndå, ått lö sningår på  regiönål nivå  kån lyftås upp öckså  nåtiönellt. Hå r 
hår Tillvå xtverket mö jlighet ått spelå en viktig röll. 
 
Regeringens såmverkånsprögråm fö r kömpetensfö rsö rjning öch livslå ngt 
lå rånde å r en viktig årenå fö r kunskåpsspridning öch innövåtiön då r öckså  
Tillvå xtverket hår en viktig röll. Myndighetssåmverkån inöm 
kömpetensfö rsö rjningsömrå det å r ett ånnåt viktigt såmårbete söm initieråts åv 
myndighetsledningårnå fö r Tillvå xtverket, Skölverket, Arbetsfö rmedlingen, 
Universitetskånslerså mbetet öch Myndigheten fö r yrkeshö gskölån då r syftet å r 
ått stå rkå såmverkån inöm kömpetensfö rsö rjningsömrå det genöm ått identifierå 
ömrå den då r det finns pötentiål fö r ö kåd såmördning öch såmverkån såmt ått tå 
fråm kunskåpsunderlåg öch genömfö rå insåtser. De två  ömrå denå fö r såmverkån 
bö r vårå viktigå utgå ngspunkter å ven fö r det regiönålå tillvå xtårbetet öch 
ömrå det kömpetensfö rsö rjning.  
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14. Har ni andra medskick som ni vill föra fram gällande er medverkan mot 
målen om hållbar utveckling i alla delar av landet, t.ex. lärdomar, idéer, 
reflektioner och rekommendationer som inte har fångats upp i tidigare 
svar? 
 
Arbetsfö rmedlingen hår inget ytterligåre ått tillfö rå, men bidrår vid behöv 
Tillvå xtverkets årbete med ått ånålyserå myndighetens deltågånde i det 
regiönålå tillvå xtårbetet.   
 

 


