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Svar på skrivelse 

Brev ställt till Regionförbundets styrelse med förslag på åtgärder 

på grund av arbetsmarknadsläget i Jönköpings län 

Brevet togs upp som extra ärende vid Regionförbundets senaste styrelsemöte 

2013-02-21. Styrelsen beslutade att Regionförbundet formulerar ett svar. 

Förslag på åtgärder från LO: 

 Kommunerna bör samordna sig kring strategier kring vilken aktör som ska göra 

vad. Fokus bör i första hand vara att tillgodose grundläggande vuxenutbildning för 

att individer ska kunna ta till sig teoretisk och praktisk yrkesutbildning. 

Svar: Kommunerna är huvudman för all vuxenutbildning. De prioriterar efter 

tillgängliga resurser och behov. Viss samordning av samhällsorientering för 

nyanlända på respektive hemspråk görs inom länet. Regionförbundet stod i december 

som värd för ett dialogmöte mellan Skolverket och länets VUX-rektorer. Då 

påtalades alla de svårigheter som upplevs idag inför Skolverkets återrapportering till 

regeringen i april 2013. 

 

 Arbetsförmedlingens regleringsbrev bör omformuleras så att det tillskjuts 

ospecificerade medel för regionalt anpassade arbetsmarknadsåtgärder. 

Svar: Skrivelse från Smålandslänens regionstyrelseordförande skickad till 

arbetsmarknadsministern i början av februari 2013. I den påpekades att 

Arbetsförmedlingen bör förändra regelverket så att de kan anpassa insatser friare 

utifrån varje läns problem i samband med varsel. Inte bara som idag rikta insatser till 

personer som står långt från arbetsmarknaden utan också möjliggöra snabba insatser 

för varslade och nyinskrivna för att minska strukturarbetslösheten. 
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 Regionförbundet bör initiera breda och samordnade satsningar på 

arbetsmarknadsutbildningar, YH-utbildningar och Yrkesvux. 

Svar: Myndigheternas insatser styrs av statsbidrag i olika form och regelverk. När det 

gäller Yrkeshögskoleutbildning och Yrkesvux påpekar regionen i olika sammanhang 

behovet av mer resurser för dessa utbildningsformer till vårt län. Skrivelser gjordes 

också från SYDSAM-länens ordföranden till Arbetsmarknadsdepartementet, 

Näringsdepartementet, Utbildningsdepartementet och YH-myndigheten våren 2012 

för att påtala behoven av utökade resurser. 

 

 Regionförbundet bör ges i uppdrag att tillsammans med arbetsmarknadens parter 

undersöka möjligheten att öka det arbetsplatsförlagda lärandet. 

 

Svar: Regionförbundets styrelse tog 21/2 2013 beslut om att avsätta 10 mkr till 

kompetenshöjande insatser, företrädesvis i företag upp till 50 anställda, inom den 

tillverkande industrin. Syftet är att mildra lågkonjunkturens effekter i form av färre 

utlösta varsel, i kombination med förändrade kompetensbehov med anledning av mer 

kunskapsintensiv produktion, ökad konkurrens och krav på specialisering.  

Vi verkar i alla sammanhang för mer arbetsplatsförlagt lärande eftersom resultatet i de flesta 

fall överträffar andra typer av lärande. 
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Bengt Dahlqvist  Rolf Persson 

Ordförande Regiondirektör 

 

 

 

 

 

 

 


