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INTERPELLATION:

Till regionrådet Anna Jähnke, ordf. Regionala utvecklingsnämnden

Bättre samverkan för att minska arbetslösheten i Skåne

Situationen på den skånska arbetsmarknaden, inte minst efter pandemin, är oroväckande. Skåne ligger som
tidigare näst högst i Sverige med en arbetslöshet ett par procent högre än riksgenomsnittet, just nu ca 10 %
och i Malmöregionen så högt som 14 %. Dessutom ökar långtidsarbetslösheten och i vissa delar av regionen
är sysselsättningen väldigt låg samtidigt som företag, branscher och även offentlig sektor har svårt att
rekrytera arbetskraft med rätt erfarenhet och kompetens – eller överhuvudtaget kunna rekrytera nya
medarbetare. Detta är en trend som har hållit i sig i minst 10 år trots att Region Skåne har hållit i
taktpinnen för olika insatser och samarbeten såsom KosS, Kompetenssamverkan Skåne, sedan 2012. Det
verkar som att styret helt har glömt bort målen i styrdokumentet Regional strategi för långsiktigt hållbar
kompetensförsörjning i Skåne, 2016 - 2025: att förbättra matchningen på arbetsmarknaden och bygga en
stark utbildningsregion med tillgången till ett starkt, brett och flexibelt utbildningssystem på den regionala
nivån.
Samtidigt fortsätter regeringens nedmontering av Arbetsförmedlingen och kommunernas möjlighet att axla
en större roll i den aktiva arbetsmarknadspolitiken begränsas samtidigt som privata aktörer i framtiden
huvudsakligen ska ansvara för själva matchningen.
Därför behövs nu, mer än någonsin, krafttag för att ändra utvecklingen: dagens strukturer inom KosS räcker
inte till. Efter ca tio års verksamhet måste man ställa frågan: Vilka resultat kan KosS uppvisa? En viktig
förklaring till de bristande effekterna av verksamheten är kanske att arbetsmarknadens parter inte är
representerad i KosS samverkansgrupp.
Läget på den skånska arbetsmarknaden skriker efter en effektiv politisk styrning, metodutveckling och olika
initiativ för bättre samverkan mellan alla aktörer. Bristen på effektivitet och förmåga att ändra den rådande
situationen tydliggör att Region Skåne bör verka för att mera kraftfulla insatser kommer till stånd för att
reducera arbetslösheten.
Mina frågor till regionala utvecklingsnämndens ordförande är därför om styret är berett att agera för:
1) Att ”Regional strategi för långsiktigt hållbar kompetensförsörjning i Skåne” utvärderas och
revideras i förhållande till den rådande situationen på den skånska arbetsmarknaden?
2) Att motverka dålig tillgänglighet och andra negativa konsekvenser för de arbetssökande av
Arbetsförmedlingens nedmontering?
3) Att arbetsmarknadens parter och representanter från andra delar av utbildningssektorn, t.ex.
folkhögskolor och yrkesutbildningar i framtiden kommer att delta i KosS verksamhet?
4) Att KosS utökas med en politisk styrgrupp?
5) Att kompetensråd med ett belagt fungerande arbetssätt etableras inom alla de områden som har
och/eller förväntas att få brist på kompetens och rekryteringsmöjligheter?
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