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Gemensam kraftsamling för livslångt
lärande

Arbetsmarknaden förändras i hög takt. Att medarbetare får tidiga
omställningsinsatser och löpande kompetensutveckling är en
framgångsfaktor. Parterna uppmanar nu regeringen att agera.

Sobona, SKL och de fackliga organisationerna i kommuner och regioner
skickar nu en skrivelse till regeringen med krav på att staten tar sitt ansvar
för omställning, kompetensutveckling och utbildningsinsatser och att det ska
göras i nära samverkan med parterna.

− Att det saknas medarbetare med rätt kompetens i välfärdens verksamheter
är en nationell angelägenhet som kräver nationella lösningar. Med en
gemensam satsning på olika omställnings- och utbildningsåtgärder kan
parterna och staten tillsammans säkra kompetensförsörjningen, säger Anders
Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Sobona, SKL och de fackliga organisationerna inledde i april i år
förhandlingar för att ytterligare anpassa kollektivavtalen efter
förutsättningarna på dagens och morgondagens arbetsmarknad. Parterna och
staten måste nu hitta fram till en tydlig och fungerande ansvarsfördelning.

− Staten behöver göra det lättare för personer att fortbilda, utbilda och
omskola sig i ett livslångt lärande. Som parter vill vi ta ansvar för avtal som
stärker förutsättningar för oss att klara av att ställa om i ett tidigt skede och
vidareutbilda och kompetensutveckla medarbetarna kontinuerligt. Det ska
staten inte göra genom regleringar i lagstiftning, säger Joakim Larsson,
ordförande i Sobonas föreningsstyrelse och SKL:s förhandlingsdelegation.

Exempel på statliga insatser är att öka möjligheterna till distansutbildning, se



över studiefinansieringssystemet och att sänka kostnaderna för arbetsgivaren
vid utbildningsinsatser. När arbetsgivare investerar i utbildning för sin
personal bör en statlig delfinansiering likt ROT eller RUT införas, ett
kompetensutvecklingsavdrag. I de fall arbetsgivaren betalar lön under
utbildning bör arbetsgivaravgiften slopas.

Kommuner och regioner behöver också investera för att även fortsättningsvis
ställa om och kompetensutveckla sina anställda, och på så sätt utveckla både
medarbetarna som verksamheten.

− Kommuner och regioner behöver fortsätta vidareutbilda och ställa om
redan anställda medarbetare. Beroende på vad verksamheten behöver kan
insatsen se olika ut, det kan vara för att bredda, specialisera eller skifta
kompetens. Då kan kommande behov i verksamheten mötas bättre, samtidigt
som höjd kompetens hos medarbetarna ger möjlighet till karriärutveckling,
säger Anders Knape.
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För mer information kontakta:

John Nilsson, Förhandlingschef Sobona
john.nilsson@sobona.se, 08-452 74 72

Sobona är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Vi tecknar
kollektivavtal, stödjer medlemmarna i arbetsgivarfrågor och opinionsbildar
för att stärka de kommunala företagen. Vi bidrar till att medlemmarna blir
mer attraktiva arbetsgivare och får de bästa förutsättningarna för att skapa
affärsmässig samhällsnytta. Med arbetsgivarfrågorna på plats kan våra
medlemmar fokusera på sitt uppdrag: Att agera långsiktigt och se till att
kommunernas och regionernas resurser används effektivt. Vår vision är ett
hållbart samhälle präglat av utveckling och tillit.

https://sobona.se/download/18.692da6a116e4500fec2218db/1573722312326/Skrivelse%20gemensam%20kraftsamling%20kring%20omst%C3%A4llning%20och%20kompetensf%C3%B6rs%C3%B6rjning%20i%20hela%20landet%20.pdf


Kontaktpersoner

John Nilsson
Förhandlingschef
john.nilsson@sobona.se
08-4527472

mailto:john.nilsson@sobona.se
tel:08-4527472

