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Uppdrag att skapa enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning i näringslivet

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att utöka framgångsrika initiativ för att
skapa enklare vägar till jobb i näringslivet. Ytterligare aktörer som erbjuder
viktiga länkar in till arbetslivet ska kunna erbjudas stöd.
Målgruppen för uppdraget är nyanlända och personer som varit utan arbete
en längre tid. Insatsen syftar till att stärka målgruppens etablering på
arbetsmarknaden i linje med regeringens mål för sysselsättning, jämställdhet
och integration.
I uppdragets genomförande ska kunskap och erfarenheter från det pågående
uppdraget till Tillväxtverket att främja modeller för att skapa enkla jobb och
enklare vägar till jobb i näringslivet (dnr N2016/07521/KSR) tas tillvara och
utvecklas. Erfarenhet från andra relevanta aktörers arbete med målgruppen
ska beaktas i genomförandet av uppdraget.
Uppdraget ska genomföras med utgångspunkt i företagens behov och bidra
till att målgruppen kommer i arbete. Uppdraget är ett led i regeringens arbete
med att skapa förutsättningar för att fler enklare vägar till jobb och
kompetensförsörjning i näringslivet skapas.
Vid genomförandet av uppdraget ska Tillväxtverket samråda med Rådet för
Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) och
Arbetsförmedlingen som utifrån sina ansvarsområden ska bidra till ett
effektivt genomförande av uppdraget.
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Regeringen ser gärna att en del av medlen används till projekt där arbete
kombineras med utbildning. Medel kan med fördel riktas till branscher med
stora rekryteringsbehov.
När så är påkallat får Tillväxtverket vid genomförandet av uppdraget
tillämpa bestämmelserna i förordningen (2015:210) om stöd för att regionalt
främja små och medelstora företag. Tillväxtverket får lämna stöd med
iakttagande av EU:s regler om stöd av mindre betydelse vilka återfinns i
kommissionens förordning (EU) nr 360/2012 av den 25 april 2012 om
tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt på stöd av mindre betydelse som beviljas företag som
tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. De skyldigheter som
en medlemsstat har enligt artikel 3.1 och 3.3 i förordningen ska utföras av
Tillväxtverket.
Tillväxtverket får för genomförande av uppdraget rekvirera högst 50 000 000
kronor under 2018 från Kammarkollegiet. För 2019 och 2020 beräknas att
ytterligare 60 000 000 kronor kommer att avsättas årligen. Rekvisitionen ska
inkomma till Kammarkollegiet senast den 31 mars respektive år. Utgifterna
ska belasta det under utgiftsområde 24 Näringsliv uppförda anslaget 1:5
Näringslivsutveckling, anslagsposten 1 Näringslivsutveckl – del till
Kammarkollegiet. Tillväxtverket får avsätta högst sju procent av medlen för
programanknutna kostnader.
Tillväxtverket ska senast den 31 mars 2021 återbetala medel som inte har
förbrukats till Kammarkollegiet på bankgiro 5052–5781 med angivande av
detta besluts diarienummer.
Tillväxtverket ska lämna en lägesrapport av uppdraget till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) senast den 31 maj 2018. Därefter ska lägesrapporter
lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 januari
respektive den 30 september varje år. En slutrapport med redovisning av
resultat och hur medlen har använts samt slutsatser ska lämnas till
Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2021.
Rapporterna ska innehålla statistisk såsom antal personer och företag som
omfattas av åtgärden, inom vilka branscher verksamheten bedrivs samt hur
många som erhållit anställning, arbetspraktik eller gått vidare till studier.
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Skälen för regeringens beslut

Arbetslösheten har minskat stadigt sedan 2014 men är fortsatt hög bland
utsatta grupper samtidigt som behovet av arbetskraft är stort inom flera
branscher. En av dagens största utmaningar handlar om att fortsätta
investera i tillväxt och ytterligare pressa ner arbetslösheten. Sedan regeringen
tillträdde har det skapats många nya arbetstillfällen. För att förstärka denna
utveckling behövs fler insatser som riktas mot de grupper som står längre
från arbetsmarknaden. Åtgärder som bidrar till att skapa enklare vägar till
jobb, underlättar företagens kompetensförsörjning och skapar fler jobb med
lägre kvalifikationskrav.
Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2018 (prop. 2017/18:1, utg.
omr. 24) en fortsättning av uppdraget till Tillväxtverket. Medlen får
användas till kostnader som är förknippade med en uppskalning av
framgångsrika initiativ samt för att ytterligare aktörer ska kunna erbjuda
viktiga länkar in till arbetslivet.

På regeringens vägnar

Mikael Damberg
Marcelo Fernández

Kopia till
Statsrådsberedningen/SAM
Finansdepartementet/BA och EA
Näringsdepartementet/FF och RTS
Arbetsmarknadsdepartementet/A och I
Arbetsförmedlingen
Kammarkollegiet
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
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