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SAMMANFATTNING
I denna promemoria lä gger Fackfö rbundet ST flera fö rslag fö r att sä kerstä lla att fö rä ndringarna av
Arbetsfö rmedlingen och arbetsmarknadspolitiken kan bli framgå ngsrika. Vi lyfter också fram systemkritiska
frå gor kring hur de tä nkta fö rä ndringarna ska fungera.
Vå r utgå ngspunkt ä r att arbetsmarknadspolitiken behö ver fö rä ndras och spetsas. Vi tror att privata och
ideella komplement till Arbetsfö rmedlingen i ordnade former kan fungera. Det fö rutsä tter dock att
uppdraget tydliggö rs och att man sä kerstä ller en fungerande integration med Arbetsfö rmedlingens
verksamheter och infrastruktur samt samverkan med lokalt nä ringsliv och kommuner. Arbetsfö rmedlingen
bö r anvä ndas som en plattform med privata komplement. Arbetsfö rmedlingen må ste prioritera den lokala
nä rvaron i hela landet. En reform av arbetsmarknadspolitiken må ste utgå frå n hur verkligheten ä r beskaffad
och hur utanfö rskapet ser ut. Nå gra utgå ngspunkter fö r det kommande arbetet med att reformera
Arbetsfö rmedlingen bö r vara:
1. Sä kerstä ll att det finns tillrä ckliga resurser till aktiva nationella arbetsmarknadspolitiska insatser.

2. Tydliggö r Arbetsfö rmedlingens huvuduppgift med fokus på verksamma insatser fö r dem som
befinner sig lå ngt frå n arbetsmarknaden.
3. Sä kerstä ll den lokala nä rvaron och fö rmå gan. Ge den nya ledningen fö r Arbetsfö rmedlingen i
uppdrag att riva upp beslutet om nedlä ggningen av de 132 kontoren.

4. Anvä nd Arbetsfö rmedlingen som en plattform fö r samverkan med bå de kommuner, privata och
ideella aktö rer. Delade lokaler, gemensam digital infrastruktur och samordning kring personer i
lå ngvarigt utanfö rskap. Detta ger fö rutsä ttningar fö r privata och ideella komplement i hela landet
samtidigt som den infrastruktur och den kompetens som finns inom Arbetsfö rmedlingen tas
tillvara.

5. Definiera vilka krav som ska stä llas på privata och ideella aktö rer. Inte bara vad gä ller kompetens och
lå ngsiktighet i å tgä rderna utan också om samverkan med kommuner och andra aktö rer.
6. Sä kerstä ll den nationella aktiva arbetsmarknadspolitikens funktionsduglighet. Staten få r inte
frå nhä nda sig ansvaret fö r en vä l fungerande arbetsmarknad och samhä llsekonomi.
Utvä rdera Januariavtalets fö rä ndringar av arbetsmarknadspolitiken senast 2024.

INLEDNING
Arbetsmarknaden prä glas sedan ett decennium av ett historiskt unikt ö verskott i utbud som leder till
undanträ ngning på arbetsmarknaden. Det gä ller sä rskilt tydligt fö r utrikes fö dd arbetskraft som saknar
gymnasial utbildning. Fö rmedling ä r sä rskilt vä rdefullt fö r hö gskoleutbildade. Må nga hö gskoleutbildade som
invandrade till Sverige under perioden 2003–2014 uppger att de inte har jobb som motsvarar deras
utbildning. Hä lften av dessa menade att avsaknad av kontakter ä r orsaken. Den nä st vanligaste orsaken var
svå righeter med det svenska språ ket. Det visar att de utrikesfö dda som har akademisk utbildning behö ver
mer fö rmedling fö r att ersä tta bristen på kontakter så att samhä llet dä rmed bä ttre kan utnyttja deras
kompetens 1.

Det ä r så ledes inte frä mst Arbetsfö rmedlingen och dess fö rmå ga att matcha som ä r problemet. Det visas av
utvecklingen av sambandet mellan lediga platser och arbetslö shet. Det ä r inte bara en nationell kö till jobben.
Den nya verkligheten innebä r att arbetsmarknaden har vidgats frå n cirka fem miljoner till en arbetskraft,
med fri rö rlighet i EU på 240 miljoner. AÄ ven vid en sä nkning av minimilö nerna i Sverige så kommer dessa
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Arbetsmarknaden fö r hö gutbildade utrikes fö dda. SCB. Temarapporter. 2016: 3. Utbildning SCB 2016.
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vara hö gre ä n i ö stra Europa och inflö det till arbetsmarknaden fortgå . Det talar inte fö r att minska
Arbetsfö rmedlingens uppgifter.

I 73-punktsö verenskommelsen 2 mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna ingå r en reform av
arbetsmarknadspolitiken som ska genomfö ras under denna mandatperiod Den reform som skisseras inom
ö verenskommelsen innebä r mycket lå ngtgå ende fö rä ndringar av politiken och stä ller stora krav på må nga
inblandade aktö rer.
En vä l fungerande aktiv arbetsmarknadspolitik ä r en viktig del av en vä l fungerande svensk ekonomi.
Arbetsmarknaden ä r inte enbart lokal. Den ä r också regional, nationell och nu fö r tiden ä ven
internationell. En aktiv arbetsmarknadspolitik med olika insatser ä r nå gra av vå ra viktigaste verktyg mot
lå nga tider i arbetslö shet. Den rustar individer att kunna ta de jobb som vä xer fram, motverkar
utanfö rskap och hjä lper till med omstä llning. En aktiv arbetsmarknadspolitik tillfö r kompetens till
nä ringslivet. Det ä r viktigt att det kommer hela landet till godo. Ett stort problem idag ä r att arbetslö sa inte
kan ta de lediga jobben till fö ljd av bristande kompetens samtidigt som fö retag har svå righeter att rekrytera
kompetent personal. Problemet ä r inte frä mst av matchningskaraktä r utan att vi lider brist på personer med
rä tt sorts utbildning och kompetens.

GÖR EN ÖVERSYN AV ARBETSFÖRMEDLINGENS UPPDRAG
Idag ges et må nga olika styrsignaler vad gä ller Arbetsfö rmedlingen. AÅ ena sidan ska Arbetsfö rmedlingens
uppdrag reduceras till arbetsmarknadspolitisk bedö mning, statistik och kontroll av privata aktö rer. AÅ andra
sidan å lä ggs Arbetsfö rmedlingen att lä gga fram fö rslag fö r att fö rbä ttra samarbetet med landets kommuner.
AÅ ena sidan ska strukturreformen genomfö ras med omfattande uppsä gningar i huvudsak av anstä llda på
lokalkontoren. AÅ andra sidan ska Arbetsfö rmedlingen garantera nä rvaron i hela landet. Risken ä r
ö verhä ngande att det innebä r tomma kontor dä r endast fö rbokade mö ten kan genomfö ras.

De principiella motsä ttningarna i uppdraget må ste lö sas av dem som bä r det politiska ansvaret. Att avkrä va
Arbetsfö rmedlingen eller vilken annan myndighet som helst, en plan fö r genomfö rande av ofö renliga må l ä r
oansvarigt och lä gger grunden fö r misslyckade reformer. En ansats till att lö sa de inneboende problemen
fö refaller vara en stor tilltro till digitalisering av Arbetsfö rmedlingens tjä nster, dä r enskilda i stö rre
utsträ ckning ska ta ansvar i flera led frå n inskrivning till att sö ka kurser. Må nga av dem som idag ä r inskrivna
och stå r lå ngt ifrå n arbetsmarknaden ä r dock inte alls digitaliserade sjä lva, utan krä ver omfattande nä ra
insatser frå n fö rmedlare fö r att kunna ta sig vidare. OÖ vertro på digitalisering och sjä lvbetjä ning riskerar att
svika dem som mest behö ver arbetsmarknadspolitiska insatser.

Privata och ideella aktö rer kan bidra till en fungerande arbetsmarknadspolitik. Ett framgå ngsrikt exempel ä r
de partssammansatta trygghetsrå den som utfö r insatser finansierade av de kollektivavtalade
omstä llningsstö den. Dessa fungerar lite olika, men flertalet anvä nder så vä l egna resurser som upphandlade
tjä nster fö r att hjä lpa dem som blivit uppsagda till ett nytt jobb. Anvä ndningen av privata aktö rer sker under
ordnade former och genom ett upphandlingsfö rfarande, vilket borgar fö r goda mö jligheter att kontrollera
privata aktö rer.

Enligt fö rordning (2007:1030) med instruktion fö r Arbetsfö rmedlingen
ä r Arbetsfö rmedlingens grunduppdrag att fö rbä ttra arbetsmarknadens funktionssä tt genom att:
1. effektivt sammanfö ra dem som sö ker arbete med dem som sö ker arbetskraft,
2. prioritera dem som befinner sig lå ngt frå n arbetsmarknaden, samt

Regeringskansliet, “Delar av regeringens politik bygger på sakpolitisk ö verenskommelse”
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-politik-bygger-pa-sakpolitiskoverenskommelse/ (Lä st 2019-08-08)
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3. bidra till att stadigvarande ö ka sysselsä ttningen på lå ng sikt.

I praktiken ser den dagliga verksamheten vä sentligt annorlunda ut ä n att fö rmedla jobb. Mycket av kritiken
mot Arbetsfö rmedlingen har riktats mot svå righeten att uppnå det fö rsta må let om fö rmedling, utan hä nsyn
till att flertalet inskrivna ä r i behov av prioritering enligt det andra må let. I och med att stora delar av den
faktiska fö rmedlingen idag sker utanfö r Arbetsfö rmedlingens verksamhet, så kan det finnas anledning att se
ö ver Arbetsfö rmedlingens må l.

Det saknas också tydliga direktiv om samverkan med kommuner och lokalt nä ringsliv i fö rordningen.
Arbetsfö rmedlingen ska enligt fö rordningen samverka kring finansiell samordning fö r
rehabiliteringsinsatser med andra myndigheter, inklusive kommunerna, och med skolan fö r unga med
funktionshinder. Fö rordningen bidrar dä rmed i praktiken till att isolera Arbetsfö rmedlingen frå n så vä l
kommunal verksamhet som lokalt nä ringsliv. En ö versyn av Arbetsfö rmedlingens verksamhet i syfte att stä lla
tydligare krav på samverkan med andra aktö rer och ä ven att frä mst prioritera dem som befinner sig lå ngt
ifrå n arbetsmarknaden ä r dä rfö r befogad. Det bö r också leda till att må let om effektiv fö rmedling reduceras.
Det ä r viktigt att stä rka den lokala samverkan mellan Arbetsfö rmedlingen, kommuner och lokalt nä ringsliv
men eftersom dagens arbetsmarknad också ä r internationell bö r Arbetsfö rmedlingen också ges ett tydligt
uppdrag att bidra till att attrahera och rekrytera utlä ndsk specialistkompetens och kompetens i bristyrken
till Sverige.

MÅNGA UTMANINGAR MED ETT VALFRIHETSSYSTEM
Fö r att sä kerstä lla att det finns tillgå ng till arbetsmarknadspolitiska tjä nster i hela landet bö r
Arbetsfö rmedlingen finnas kvar med ett fö rä ndrat uppdrag. På må nga hå ll kommer endast ett få tal, eller
inga, privata aktö rer att etablera sig, vilket innebä r att valfriheten endast blir skenbar. En LOV-modell krä ver
sannolikt också att det finns nå gon aktö r som kan ta ansvar fö r de arbetssö kande dä r privata aktö rers
uppdrag avslutas, exempelvis av tidsbegrä nsning.

En vä l fungerande marknad med privata aktö rer fö rutsä tter dä rfö r ett vä l fungerande samarbete med
Arbetsfö rmedlingen, bå de i det vardagliga arbetet och genom exempelvis anvä ndning av en integrerad digital
infrastruktur fö r att inte fragmentera insatserna fö r arbetssö kande och fö rsvå ra samverkan med andra
aktö rer, som landets kommuner.

Insatser inom Arbetsfö rmedlingens verksamhetsområ de spä nner ö ver ett vitt fä lt. Må nga insatser, som
matchning, konkreta kompetenskompletterande insatser och arbetsträ ning kan mycket vä l lä mpa sig fö r en
konkurrensutsatt marknad, medan andra mycket lå ngsiktiga å tgä rder kan vara svå rare att sä kerstä lla om
privata aktö rer tvekar infö r uppdraget.
Avsaknad av tydliga regler som beskriver uppdraget, ersä ttningen, rä ttigheter och skyldigheter riskerar att
bä dda fö r en illa fungerande marknad med lycksö kare eller rentav oä rliga fö retag som vill komma å t
ersä ttning. Det finns också uppenbara risker fö r ”cherry-picking”, det vill sä ga, att fö retag endast hanterar
”lä tta” fall och lä mnar de svå ra å t det offentliga. AÄ ven om ö verenskommelsen om en reform sä ger att detta
inte ska fö rekomma, så krä vs det tydliga regler fö r att det inte ska vara mö jligt att kringgå ett generellt
fö rbud.
Reglerna bö r beskriva vilka personer som kan komma ifrå ga fö r ett valfrihetssystem. Det innebä r till
exempel att de lä ttaste fallen i form av ö vergå ngsarbetslö shet inte kommer ifrå ga fö r insatser, till
exempel genom att ersä ttningsbeloppet till aktö rer fö r dessa sä tts till noll kronor.

Vidare må ste uppdraget till privata och ideella aktö rer beskrivas, till exempel hur lä nge de har ansvaret fö r
att hantera en arbetssö kande och den fö rvä ntade omfattningen på insatser. Om privata aktö rer endast få r
betalt fö r lyckade insatser dä r den arbetssö kande få r jobb, så finns risken att svå ra fall hanteras passivt fö r
att inte orsaka kostnader fö r fö retaget.
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Frå gan om vad som ä r en framgå ngsrik insats ä r inte heller entydig. Frå gan om vad som ska rendera
utbetalning av ersä ttning och om det ska kunna betalas ut delvis ersä ttning må ste klargö ras. Frå gor som hur
praktikplatser, vikariat, timanstä llning och tidsbegrä nsade anstä llningar ska bedö mas må ste klargö ras.
Kraven på lokalisering och tillgä nglighet fö r privata aktö rer behö ver också tydliggö ras. Vill man ha nä rvaro i
hela (eller å tminstone stö rre delar av) landet, så behö ver staten stä lla krav på geografisk nä rvaro, till
exempel genom att å lä gga privata aktö rer att erbjuda sina tjä nster inom ett stö rre områ de ä n en enskild
kommun. I så dana fall må ste också krav på vilken typ av tjä nster som ska finnas lokalt tydliggö ras.

ARBETSFÖRMEDLINGEN KOMMER FORTSÄTTA VARA EN VIKTIGT AKTÖR
I må nga delar av landet kommer sannolikt Arbetsfö rmedlingen att vara den dominerande eller enda aktö ren
dä rfö r att privata aktö rer inte ser mö jlighet att etablera sig. Som framgå tt ovan så kommer sannolikt
Arbetsfö rmedlingen också att behö va vara den aktö r som tar ansvar fö r lå ngvariga fall dä r det ä r orimligt att
stä lla krav på privata aktö rers lå ngsiktighet. Dä rfö r ä r det viktigt att Arbetsfö rmedlingen också arbetar
effektivt och i god samverkan med andra aktö rer.
Det frä msta ö nskemå let frå n kommuner och ä ven frå n lokalt nä ringsliv ä r att Arbetsfö rmedlingen ska bli
bä ttre på att anpassa sig efter lokala fö rutsä ttningar och att man inte ska hindras av den omfattande
regelstyrning som idag kä nnetecknar insatserna. Delvis handlar det om att tydliggö ra samverkan som ett
uppdrag och delvis om att se ö ver regelverk fö r att mö jliggö ra stö rre flexibilitet. Det innebä r också att
utvä rderingen av myndigheten bö r fö rä ndras fö r att ta stö rre hä nsyn till resultatet av olika å tgä rder.

En stö rre flexibilitet skulle också mö jliggö ra en mer innovativ verksamhet, också i samverkan med privata
och ideella aktö rer. Runt om i landet finns ett antal goda exempel på lokal samverkan mellan
Arbetsfö rmedlingen, kommuner och lokalt nä ringsliv dä r bland annat utbildningsinsatser, praktik, stö d till
enskilda och gemensamma strategiska och taktiska ö vervä ganden kan ingå som komponenter i samverkan.

Digitalisering kan innebä ra stora mö jligheter, men knappast genom att spara in på personliga mö ten med
dem som stå r lå ngt frå n arbetsmarknaden. I dessa fall riskerar digitalisering utan personliga mö ten att leda
till ett ä nnu stö rre utanfö rskap. En annan mö jlighet ä r att utnyttja digitalisering fö r att stä rka den lokala
nä rvaron. I och med etablering av statliga servicekontor kommer det att vara mö jligt att inrä tta arbetsplatser
fö r enstaka arbetsfö rmedlare som lokalt har en socialt fungerande arbetsmiljö på ett kontor med andra
myndigheter och yrkesmä ssigt digitalt har kontakt med hela AF:s organisation. Vidare innebä r digitalisering
att må nga arbetsuppgifter, som statistik, uppfö ljning och backoffice-funktioner inte må ste hanteras på
huvudkontoret i Stockholm utan kan decentraliseras till lokalkontor, enskilt eller i samverkan, och dä rmed
bidra till att stä rka den lokala nä rvaron.

FÖRBÄTTRAD SAMORDNING MELLAN OLIKA AKTÖRER
Idag finns flera konkurrenssituationer som minskar incitamenten till samarbete och samordning. Kommuner
få r idag ta ö ver kostnader fö r dem som har utfö rsä krats och har dä rfö r ekonomiska incitament att genom
olika å tgä rder få tillbaka individer in i Arbetsfö rmedlingens system. Det finns också en bristande samordning
mellan Arbetsfö rmedlingen och Fö rsä kringskassan, vilket uppmä rksammats under senare å r, dä r
minskningen av sjuktalen i viss utsträ ckning å stadkommits genom friskskrivning av mer eller mindre
arbetsofö rmö gna individer, som då istä llet blivit fall fö r Arbetsfö rmedlingen.

Bortsett frå n de effektivitetsfö rluster som uppstå r då olika aktö rer fö rsö ker optimera arbetet utifrå n den
egna myndighetens må l och budget, så leder det till en fö rsä mrad situation fö r individen, som ofta hamnar
mellan olika stolar och utsä tts fö r fragmentiserade insatser. Regelverken fö r individstö d inom olika
verksamhetsområ den behö ver dä rfö r ses ö ver så att de frä mjar samordning och finansiell samverkan,
oavsett under vilken myndighets huvudansvar individen fö r nä rvarande befinner sig.
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En fö rbä ttrad samordning bö r också avse IT-system, som idag ä r en gö kunge inte bara fö r AF utan fö r må nga
myndigheter. Fö rvä ntan att Arbetsfö rmedlingen på egen hand ska utveckla kostsamma IT-lö sningar innebä r
inte bara en kostnad fö r myndigheten, utan bidrar till den befintliga fragmentiseringen av den statliga
kunskapsinfrastrukturen. Storskaliga system bö r helst utvecklas fö r och betalas av hela den offentliga
sektorn, inklusive kommunerna.

ANVÄND ARBETSFÖRMEDLINGEN SOM EN PLATTFORM
Svenska kommuner har idag en omfattande arbetsmarknadspolitisk verksamhet, trots att det frä mst ä r ett
statligt ansvar. Må nga kommuner tar detta ansvar helt enkelt dä rfö r att alternativet ä r ä n stö rre kostnader
om fler blir beroende av fö rsö rjningsstö d.

En mö jlighet ä r sjä lvfallet att en reformerad Arbetsfö rmedling kompletterad med privata och ideella aktö rer
tar ö ver hela ansvaret, på det sä tt som verksamheten principiellt ä r tä nkt att fungera. Men ä r det idag
realistiskt utifrå n hur verkligheten ser ut. Ett mer rimligt alternativ ä r kanske att staten bekrä ftar det ansvar
som kommunerna redan tar och kompenserar fö r dessa kostnader genom de generella statsbidragen. I
fö rening med ett stö rre statligt ansvar fö r den egna verksamheten genom Arbetsfö rmedlingen i samarbete
med olika privata och ideella aktö rer skulle detta lä gga grunden fö r en vä sentligt bä ttre fungerande och mer
integrerad arbetsmarknad i samverkan mellan må nga parter dä r Arbetsfö rmedlingen också ges ett ansvar
fö r digitala bastjä nster fö r arbetsmarknadspolitisk verksamhet på liknande sä tt som eHä lsomyndigheten gö r
det inom vå rdsektorn.

Kommuner bö r sjä lvfallet också kunna spela en roll som kompletterande aktö rer dä r man så ö nskar. Det ä r
dock viktigt att det inte upplevs som ett två ng till exempel genom att kommunerna fö rvä ntas ta ansvaret som
kompletterande aktö r om privata eller ideella aktö rer inte etablerar sig. En så dan ordning skulle i praktiken
leda till en tudelning med en fungerande privat marknad i stö rre stä der och ett betungande kommunalt
ansvar i landsbygdskommuner. Det skulle också i praktiken innebä ra att ansvaret fö r
arbetsmarknadspolitiken flyttas frå n staten till kommunerna.
Att flytta ö ver fö r mycket av ansvaret fö r arbetsmarknadspolitiken på kommunerna kan skapa en
suboptimering som fö rsvå rar fö r nä ringslivet att rekrytera rä tt kompetens och skapar inlå sningseffekter på
arbetsmarknaden då rö rligheten mellan olika delar av landet kan fö rsvå ras. En bristfä llig nationell
arbetsmarknadspolitik bidrar också till allt stö rre bekymmer i glesbygden. Storstä derna kommer sannolikt
ha bä ttre fö rutsä ttningar att ordna med egen fö rmedlingsverksamhet och ä ven sö ka kompetens utomlands.
Mindre kommuner kommer inte ha den mö jligheten. EN vä l fungerande nationell arbetsmarknadspolitik
behö vs fö r att hela Sverige ska vä xa.

Fö r flertalet kommuner ä r det sannolikt bä ttre att det statliga ansvaret fungerar och utfö rs i samverkan med
kommunen ä n att ansvaret fö rflyttas till kommunen. En orsak ä r att den regelstyrning av
arbetsmarknadspolitiken som må nga kommuner idag kritiserar då skulle flytta ö ver till kommunerna.
Samtidigt stå r må nga frå gor obesvarade kring hur reformen i praktiken ska genomfö ras och hur det statliga
ansvaret fö r hela landet ska se ut. Exempelvis:
1. Ska en anmä lan som arbetslö s hos Arbetsfö rmedlingen omgå ende berä ttiga till å tgä rder hos en
privat aktö r som vä ljs enligt LOV, eller ska Arbetsfö rmedlingen kunna neka arbetslö sa rä tten med
hä nvisning att de kommer att kunna få jobb egen hand? 3

En individuell rä tt till valfrihet riskerar att bli synnerligen kostnadsdrivande och flytta resurser frå n dem
med stö rst behov av insatser till personer som i praktiken helt saknar så dana behov.
3
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2. Hur lä nge ska en privat aktö rs uppdrag fö r en individ gä lla? Det framgå r att privata aktö rer inte ska
få neka arbetssö kande som valt dem. Men eftersom ersä ttning fö rst utgå r efter lyckade insatser kan
det finnas risk att arbetssö kande betraktas som evighetsfall och inte få r aktiva å tgä rder.

3. Vad hä nder med arbetslö sa som nå r maxgrä nsen fö r en fri aktö rs uppdrag?

4. Ska det rå da etableringsfrihet i full bemä rkelse? Ska de fria aktö rerna kunna vä lja i vilka kommuner
de vill erbjuda sina tjä nster?

5. Ska privata aktö rer å lä ggas att samverka med kommuner, lokalt nä ringsliv, myndigheter och fackliga
organisationer?
6. Vad ä r alternativet i de kommuner dä r ingen privat aktö r vill erbjuda tjä nster? Ska
Arbetsfö rmedlingen eller kommunen då få uppdraget?

En vä l fungerande aktiv arbetsmarknadspolitik ä r en viktig del av en vä l fungerande svensk ekonomi.
Arbetsmarknaden ä r inte enbart lokal. Den ä r också regional, nationell och nu fö r tiden ä ven internationell.
En aktiv arbetsmarknadspolitik med olika insatser ä r nå gra av vå ra viktigaste verktyg mot lå nga tider i
arbetslö shet. Den rustar individer att kunna ta de jobb som vä xer fram, motverkar utanfö rskap och hjä lper
till med omstä llning. En aktiv arbetsmarknadspolitik tillfö r kompetens till nä ringslivet. Det ä r viktigt att det
kommer hela landet till godo. Ett stort problem idag ä r att arbetslö sa inte kan ta de lediga jobben till fö ljd av
bristande kompetens samtidigt som fö retag har svå righeter att rekrytera kompetent personal. Problemet ä r
inte frä mst av matchningskaraktä r utan att vi lider brist på personer med rä tt sorts utbildning och
kompetens.

Britta Lejon

Fredrik Andersson
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