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Stöd till kompetensutveckling i arbetslivet 
Kompetensutvecklingsinsatserna i arbetslivet når långt ifrån alla grupper 

av anställda, och speciellt inte de som har de största behoven. Här finns outnyttjade 
möjligheter att utveckla produktionen av varor och tjänster som i sin tur kan öka 

den svenska konkurrenskraften och bevarar arbetstillfällen som annars riskerar 

att gå förlorade. 

Arbetsgivarna behöver ett incitament för att en sådan utveckling ska bli möjlig. 

Modellen för detta hämtar vi från en del av vuxenutbildningsreformen — korttids-
studiestöd. Genom att ge stöd till de anställdas lönekostnader kan mer kompetens-

utveckling komma till stånd. Systemets modell är redan beprövad, och är enkel 

samt effektiv.  

Ett sådant här system kan också få ett annat användningsområde under lågkonjunk-

turer. Erfarenheter visar att det är viktigt att förhindra konjunkturuppsägningar. Har 
uppsägningar verkställts, minskar antalet arbetstillfällen när konjunkturen går upp 

— färre blir återanställda på arbetsplatserna. Åtgärder för att förhindra 

uppsägningar, så som IF Metalls krisavtal under finanskrisen, uppvisar mycket 

positiva resultat. Ett korttidsstudiestöd kan få samma effekt, och kan till sin volym 
anpassas efter bra och dåliga tider. Genom att systemet är i bruk över tid, kan 

kompetensutvecklingsinsatser snabbt och enkelt komma igång. 

Staten bör ta ett ansvar för att mildra verkningarna av dåliga industrikonjunkturer 

genom ett omfattande program för kompetensutveckling av anställda. På det sättet 
kan företagen i stället för att vidta massuppsägningar och neddragningar behålla 

och utveckla sin personal vilket i sin tur kan öka företagens kraft återupp-

gången sker.   

Vi föreslår 

den socialdemokratiska partikongressen besluta att partiet ska verka för 

att  ett kompetensutvecklingsprogram inrättas av staten för industribranscher 

i lågkonjunkturer 

att  kompetensutvecklingsprogrammet genomförs i samarbete med fackliga 

och arbetsgivarorganisationer. 

Sollentuna den 17 december 2014 

Thomas Axelsson  Alfonso Ramírez 

(Sollentuna arbetarekommun)  (Edsbergs S-förening) 

 

Styrelsens utlåtande 

Styrelsens föredagande: Nemanja Kovacevic 

Satsningar på kompetensutveckling i arbetslivet idag är inte implementerade mot 

alla grupper av anställda i den utsträckning det borde vara, med störst fokus på de 

som behöver det mest.  

Detta är en viktig fråga i arbetslivet och motionen lyfter fram flera exempel som 

stödjer behovet av ökad kompetensutveckling. 
Dessa outnyttjade resurser skulle kunna utveckla Svensk produktion av varor och 

tjänster vilket vi har ett starkt behov av mot den allt mer växande konkurrensen. 

Det skulle också bevara många av de arbetstillfällen som riskerar att gå förlorade 



 

 

vilket är en trend som ständigt växer i samband med ökad “outsourcing”.  

Förslaget är som sagt redan beprövat och stimulansen i formen av 

korttidsstudiestöd mot arbetsgivaren skulle möjliggöra för den anställde att 
utvecklas inom sitt yrkesområde samt minska effekterna av massuppsägningar och 

neddragningar över tid 

Styrelsen föreslår medlemsmötet att besluta: 

att motionen skickas vidare till partikongressen som arbetarekommunens egen 

 

 


