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Remissvar Jämlikhetskommissionens betänkande En
gemensam angelägenhet (SOU 2020:46)
IT&Telekomföretagen tackar för möjligheten att lämna remissvar till Jämlikhetskommissionens betänkande
En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46). IT&Telekomföretagen ansluter sig till Almegas remissvar och
vill därutöver tillägga följande i anslutning till avsnitt 17.3.4 Vuxenutbildning och livslångt lärande (s 612617):
Digitaliseringen och det åtföljande behovet av digital kompetens, på både spetsen och bredden, är en
strukturell förändring som pågått en längre tid men som accelererat på senare år. Trenden har ingalunda
hejdats av Coronakrisen. Den digitala omställningen leder både till att arbetsuppgifter slås ut och att nya
jobbmöjligheter skapas. Många vuxna i Sverige har inte de digitala färdigheter som behövs för att dra nytta
av omställningen.
IT&Telekomföretagens förslag till lösning på detta är ett ”tech-checkhäfte” à 10 000 kr, tillgängligt för alla
individer i yrkesaktiv ålder, oavsett om de är sysselsatta eller ej. Checkarna kan användas för en eller flera
av följande insatser: Vägledning, utbildning, kompetensutveckling genom informella lärandeformer samt
ersättning för inkomstbortfall då individerna genomför kompetensutvecklingsinsatserna.
Rent praktiskt får individerna ett digitalt transaktionskonto där de kan avropa tjänster som tillhandahålls av
godkända aktörer. Ansvaret att godkänna aktörerna och följa upp att de olika insatserna uppnår resultat ges
åt myndigheter med kompetens inom både näringslivs- och kompetensutveckling, förslagsvis Tillväxtverket
och Myndigheten för yrkeshögskolan.
Stödet riktas alltså mot individer. Arbetsgivare å sin sida föreslås istället få ett separat stöd i form av det
kompetensavdrag som Almega föreslagit (https://www.almega.se/kompetensavdrag/). I likhet med hem-PCreformen, som också ledde till en bekräftad ökning av arbetskraftens digitala kompetens, är check-systemet
tänkt att vara en tidsbegränsad insats. Förslagsvis inleds den med en testverksamhet under 2021 för att
sedan ha sin tyngdpunkt under åren 2022-2023. Varje individ får tillgång till ett (1) checkhäfte à 10 000 kr,
inte flera.
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Utifrån en uppskattning att ca en femtedel av alla i yrkesaktiv ålder kommer att ta del av stödet beräknas det
totala statsfinansiella utlägget att uppgå till ca 3 miljarder kr per år under en treårsperiod. De
samhällsekonomiska vinsterna överträffar dock vida kostnaderna: Ett allmänt innovations- och tillväxtlyft till
följd av en mer digitalt kompetent arbetskraft, minskad arbetslöshet och bättre matchning samt en utvecklad
sektor för vägledning, kartläggning, utbildning och informell kompetensutveckling.
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