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Sammanfattning
En särskild utredare skall se över arbetsmarknadsutbildningen
och den förberedande utbildningen inom ramen för förordning
(2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. Tilläggsuppdraget innebär att utredaren skall rapportera delar av
uppdraget senast den 28 februari 2007. Delbetänkandet skall
innehålla en analys över hur väl de arbetsmarknadsutbildningar
som genomförs stämmer överens med nationella, regionala och
lokala prognoser över bristyrken. Utredaren skall även lämna de
förslag till åtgärder som analysen ger upphov till.
Vidare skall utredaren i delbetänkandet redovisa en kunskapsöversikt över vilka utbildningsinsatser som är effektivast
för arbetslösa ungdomar mellan 20 och 25 år med särskilda
behov.
Bakgrund
Med stöd av regeringens bemyndigande den 14 juni 2006
tillkallade det dåvarande statsrådet med ansvar för
arbetsmarknadsfrågor en särskild utredare med uppdrag att se
över arbetsmarknadsutbildningen och den förberedande
utbildningen inom ramen för förordningen (2006:634) om
arbetsmarknadspolitiska program. Utredaren skall redovisa
uppdraget den 31 december 2007. Utredaren skall bland annat
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analysera hur väl de arbetsmarknadsutbildningar som
genomförs stämmer överens med prognoser över bristyrken.
och föreslå hur planeringen av utbildningarna kan förbättras för
att bättre avhjälpa nationella, regionala och lokala brister.
Omläggningen till en ny arbetsmarknadspolitik med ett
tydligare fokus på jobb och effektiva insatser innebär
exempelvis att arbetsmarknadsutbildningen skall vara ett
instrument som inriktas på att förstärka den arbetslöses
kompetens och koncentreras till områden där det är brist på
arbetskraft. Uppdraget om att analysera hur behovet av
arbetsmarknadsutbildningen bättre kan stämma överens med
efterfrågan är i detta sammanhang en viktig fråga. Utredningen
bör därför få i uppdrag att redovisa denna del i ett
delbetänkande.
Ungdomar
Ungdomsarbetslösheten är hög i Sverige och var tredje ung
människa har en mycket svag anknytning till arbetsmarknaden.
Särskilt svårt är situationen för ungdomar som avbrutit sina
gymnasiestudier eller har ofullständiga betyg från gymnasiet.
Det är viktigt att ungdomar får det stöd som behövs på ett tidigt
stadium så att utslagning motverkas. Regeringen avser att införa
en jobbgaranti för ungdomar under 25 år under 2007 som skall
ersätta kommunalt ungdomsprogram (KUP) och ungdomsgarantin (UG). I jobbgarantin kan såväl utbildning som praktik
ingå. I nuvarande direktiv ingår att granska arbetsmarknadsutbildningen och den förberedande utbildningen och
föreslå hur kvaliteten, effektiviteten och innehållet i
utbildningen kan förbättras och anpassas till efterfrågan på
arbetskraft så att den motsvarar såväl arbetsmarknadens krav
som behoven hos olika grupper av kvinnor och män. Ungdomar
är en av dessa grupper. Av direktivet framgår också att
utredaren skall kartlägga och analysera hur arbetsmarknadsutbildningen och den förberedande utbildningen fungerar och
samspelar med det offentliga utbildningsväsendet och föreslå
förändringar som gör att gränsen blir tydligare. En aspekt som
skall beaktas i det sammanhanget är att arbetsmarknads-
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utbildning eller förberedande utbildning som insats för
arbetslösa ungdomar endast bör användas för ungdomar med
särskilda behov. Dessa skall inte vara alternativ till utbildningar där ordinarie studiestöd lämnas. Mot bakgrund av att
regeringen kommer att införa en jobbgaranti för ungdomar
under 25 år där utbildning och praktik skall ingå är det
angeläget att få kunskap om vilka utbildningsinsatser som bör
erbjudas ungdomar. Utredaren får därför i uppdrag att i ett
delbetänkande redovisa en kunskapsöversikt över vilka
utbildningsinsatser som är effektivast för att ungdomar med
särskilda behov snabbare skall kunna etablera sig på
arbetsmarknaden.
Uppdraget
Utredaren skall i en delrapport redovisa en analys över hur väl
de arbetsmarknadsutbildningar som genomförs stämmer
överens med nationella, regionala och lokala prognoser över
bristyrken och föreslå hur utbildningarna kan planeras för att
bättre avhjälpa nationella, regionala och lokala brister.
Vidare skall utredaren lämna en kunskapsöversikt över vilka
utbildningsinsatser som är effektivast för att ungdomar med
särskilda behov snabbare skall kunna etablera sig på
arbetsmarknaden.
Utredaren skall redovisa tilläggsuppdraget till regeringen i
ett delbetänkande senast den 28 februari 2007.
(Näringsdepartementet)

