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Yttrande angående – Yrkande från M, L, C, S särskilt 
yttrande KD angående utbildningsinsatser för att möta behovet 
av omställning och ökad arbetslöshet i Göteborg. 

 

Yttrande 
Varsel och permitteringar ökar i stor omfattning för varje dag. Det slår brett i alla 
branscher och sektorer och drabbar människor oavsett utbildningsbakgrund. De 
som redan har blivit arbetslösa direkt har ofta haft tillfälliga anställningar och finns 
i vissa branscher. 

Men nu kommer allt fler varsel om uppsägningar som med stor trolighet kommer 
att omsättas i verkliga uppsägningar, som SAS varsel varav 1 900 berör Sverige 
och Volvo Cars varsel av 1 300 tjänstemän i Västsverige. 

 

Den enorma arbetslöshet som blir följden av krisen måste prioriteras. För att hålla 
igång motorn i näringslivet.  

Prioritet måste läggas på att de som har friställts och som har 
förutsättningar, ges möjlighet till omskolning och omställning för att 
snabbt komma i arbete igen.  
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Redan innan Coronakrisen fanns stora behov av personal i vården. Nu friställs 
väldigt många människor och omskolning av personal från exempelvis 
resebranschen och handeln till vården är till stor hjälp. Läget är allvarligt! 

Den omfattande administrationen som ingår i vårdpersonalens arbetsuppgifter 
måste inte alltid vara så omfattande. Kärnverksamheten får inte hamna i skuggan 
av administrationen. Personal inom vård, skola och omsorg är frustrerade över 
hur mycket kraft som går åt till att upprätthålla systemet. Det är inte tillräckligt 
effektivt, ekonomiskt eller kvalitetsdrivande. 

Det är viktigt att införa matchning av arbetslösa från dag ett.  

Nya arbetslösa måste slussas vidare omedelbart för att matchas, utbildas och 
rustas till lediga jobb. Coronakrisen ställer krav på att de arbetslösa skyndsamt 
skolas om med snabbutbildning till jobb inom exempelvis omsorg, assistans, 
lager och säsongsarbeten. 

 

Det är viktigt att skapa snabba insatser för att lindra skadan men det är också 
viktigt att staden blir bättre på att se behoven långt framöver. 

Fokus behöver sättas på att säkra produktion och sysselsättning samt 
omställning. 

De som drabbas av permitteringar, varsel och arbetslöshet måste ha en tryggad 
inkomst så att de kan bibehålla en rimlig konsumtionsnivå. Stora och små företag 
samt egenföretagare måste kunna hålla uppe produktionen. 

Att förlora jobbet och bli hänvisad till socialhjälp är ingen hållbar lösning. 
Utbildning är viktig. Med ett ökat utbud av kurser hjälps verksamheter med akuta 
omställnings- och vidareutbildningsbehov. Exempelvis sommarkurser, 
distansutbildningar och korta kurser på universitet och högskolor. 
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Yrkande angående – utbildningsinsatser för 
att möta behovet av omställning och ökad 
arbetslöshet i Göteborg 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen:  

1. Hemställa till Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning att förbereda och 

möjliggöra utbildningsinsatser för att möta behovet av omställning och en ökad 

arbetslöshet i Göteborg. 

 

2. Hemställa till Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning att genomföra 

distans- och introduktionsutbildningar i närtid för att säkra personal inom välfärden. 

 

3. Hemställa till Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning att tillsammans med 

Göteborgsregionen (GR) skapa förutsättningar och växla upp insatser för omställning 

samt se över det gemensamma utbildningsutbudet.  

 

Yrkandet 
 

Pandemin och dess effekter har en stor påverkan på den svenska arbetsmarknaden och så 

även i Göteborg. Läget på arbetsmarknaden är allvarligt och vi ser nu historiskt höga 

varseltal om uppsägning och ett stigande antal nyinskrivna arbetslösa på 

Arbetsförmedlingen.  

För att möta den ökade arbetslösheten och ett framtida behov av omställning på 

arbetsmarknaden behöver nu staden vidta en rad insatser på både kort och lite längre sikt. 

Därför ges nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning i uppdrag att förbereda och 

möjliggöra utbildningsinsatser för att möta behovet av omställning och 

kompetensväxling. Det handlar bland annat om omställnings- och 

kompletteringsutbildningar samt utbildningar inom yrkesvux som snabbt behöver byggas 

ut tillsammans med språkstärkande insatser.  

I närtid har staden, via Arbetsmarknad och vuxenutbildning, på kort tid kunnat ta fram en 

anpassad utbildningsinsats på distans för att snabbt få ut personer i arbete där bristen på 

personal är ansträngd, som inom äldreomsorgen och funktionshinderverksamheten. Totalt 

handlar det om 55 personer, uppsagda eller varslade, som har identifierats där alla har 

någon form av bakgrund i vården. Både behovet och intresset av likande 

introduktionsutbildningar är betydligt större. Därför ges nämnden i uppdrag att 
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genomföra fler möjliga utbildningsinsatser i närtid. Det är viktigt att arbetet nu växlas upp 

med fler liknande insatser i närtid för att möta behovet av personal inom välfärden.  

Det gemensamma arbetet inom GR behöver stärkas upp och utbudet av utbildningar 

behöver ses över för att möta den utveckling vi nu ser. Det handlar om att kunna möta 

målgrupper som inte varit aktuella för insatser under många år, där unga vuxna särskilt 

behöver prioriteras. GR:s kompetensråd blir en viktig arena för att kartlägga behovet på 

arbetsmarknaden. 

Nämnden har tack vare en god ekonomisk hushållning och väl genomförda 

upphandlingar ett stort prognostiserat resultat som nu kan ställas till förfogande och 

användas till kommande utbildningsinsatser under 2020.  

I det fortsatta arbetet kommer stadens fyra kompetenscenter ha en viktig uppgift att lotsa 

vidare personer som har någon insats inom socialtjänsten för att dessa snabbare ska bli 

självförsörjande. Därutöver ser vi behov av att nämnden förbereder för att förstärka 

studie- och yrkesvägledningen inom komvux för att möta ett ökat tryck och nya 

målgrupper.   

 

Utrikesfödda står generellt längre från den ordinarie arbetsmarknaden, har lägre 

utbildning och kännetecknas av sämre tillgång till digitala läromedel. Många göteborgare 

är därmed, såväl i vanliga fall som i detta krisläge, i stort behov av välfungerande SFI-

verksamhet och annan svenskundervisning. En viss andel av deltagarna behöver 

dessutom närvara och delta aktivt till följd av nationell lagstiftning. Nämnden måste 

kontinuerligt säkerställa att närvaronivån på distansbaserad svenskundervisning inte 

drabbas av den pågående pandemikrisen, exempelvis genom att särskilt stötta deltagare 

som är i behov av olika sorters informationsinsatser eller hjälpmedel.  
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