
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Undersköterskor, socialsekreterare och 
lärare är några av de 120 yrkesgrupper 
som gynnas när välfärdssektorn får 750 
miljoner kronor till kompetensutveckling 
och omställning. Satsningen genomförs av 
Omställningsfonden på uppdrag av 
arbetsmarknadens parter inom välfärden, 
och sträcker sig över tre år. 
Läs mer >> 

Tre reformer för långsiktig 
kompetensförsörjning 

Tidigare i höstas släppte Omställningsfonden 
rapporten "Att framtidssäkra kompetens. En 
rapport om behoven på arbetsmarknaden - 
nu och i framtiden". Rapporten tar sikte på 
reformer för en långsiktig 
kompetensförsörjning.  

Ladda ner pdf >> 

 

Inget vanligt år i år 

2020 lider mot sitt slut och vi kan konstatera 
att det inte varit något vanligt år utan ett år 
som helt och hållet överskuggats av den 
pandemi som fortfarande pågår. Tusentals 
människor har förlorat sina jobb och 
arbetslösheten ligger på hög nivå.  

Läs mer >> 

 

Vd-bloggen 
Eva Wikstöm 

Hemsida | Prenumerera  

 

https://www.omstallningsfonden.se/om-oss/nyhetsrum/750-miljoner-till-kompetensutveckling-i-valfarden/
https://www.omstallningsfonden.se/library/1167/rapport_-att-framtidssakra-kompetens_2020.pdf
https://www.omstallningsfonden.se/om-oss/nyhetsrum/stort-behov-av-arbetskraft-inom-valfardssektorn/
https://www.omstallningsfonden.se/
mailto:info@omstallningsfonden.se


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

Var fjärde tror på karriärbyte  
inom fem år 

Svensk arbetsmarknad har påverkats hårt av coronapandemin och historiskt höga 

arbetslöshetssiffror är att vänta det kommande året. Men de flesta som arbetar är 

positiva till att byta yrke om de blir uppsagda, givet att de får stöd och hjälp. En 

fjärdedel tror också att de kommer byta karriär eller yrke de närmaste fem åren. 

Det visar en ny Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag  

av Omställningsfonden. 
Läs mer >> 

 

Viktiga datum 

27/1 Information om KOM-KR för fackliga ombud 

29/1 Information om KOM-KR för arbetsgivare 

18/2 Information om KOM-KR för fackliga ombud  

 

https://omstallningsfonden.us3.list-manage.com/track/click?u=9a69a9b57175850ba74babde5&id=9e53af5d3c&e=d2110373ea
https://omstallningsfonden.us3.list-manage.com/track/click?u=9a69a9b57175850ba74babde5&id=0c668fb038&e=d2110373ea
https://omstallningsfonden.us3.list-manage.com/track/click?u=9a69a9b57175850ba74babde5&id=33a3180120&e=d2110373ea
https://omstallningsfonden.us3.list-manage.com/track/click?u=9a69a9b57175850ba74babde5&id=79b8112585&e=d2110373ea


 

 

Ökad arbetslöshet under pandemin 
Trots stor brist på kompetens ökar antalet 
uppsägningar i välfärdssektorn. Fram till 
sista november har 1 738 jobbsökare 
anmälts till Omställningsfonden, jämfört med 
1 256 vid förra årsskiftet, vilket är en ökning 
på 38 procent.  
 
Läs mer >> 

4 av 5 tror att deras kompetens står  
sig om fem år 
4 av 5 yrkesarbetande svenskar, 82 
procent, tror att deras kompetens är lika 
attraktiv på arbetsmarknaden om fem år 
enligt en ny Sifo-undersökning.  
 
Läs mer >> 

Omställningsfonden, 118 82 Stockholm 
Hornsgatan 15, Stockholm 
08-452 78 00 
omstallningsfonden.se 

Facebook LinkedIn YouTube 

https://www.omstallningsfonden.se/om-oss/nyhetsrum/%C3%B6kad-arbetsloshet-under-pandemin/
https://omstallningsfonden.us3.list-manage.com/track/click?u=9a69a9b57175850ba74babde5&id=59503dd3f8&e=d2110373ea
https://omstallningsfonden.us3.list-manage.com/track/click?u=9a69a9b57175850ba74babde5&id=847dad1421&e=d2110373ea
https://www.facebook.com/Omstallningsfonden
https://www.linkedin.com/company/3500476/admin/
https://www.youtube.com/user/Omstallningsfonden/videos

