
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemsida | Prenumerera  

 

Kraftig ökning av antalet  
uppsagda i välfärden 

Över 1 600 personer sades upp i 
välfärdssektorn under 2020 på grund av 
arbetsbrist. Det är en ökning med 30 
procent från året innan. Det visar ny 
statistik från Omställningsfonden.  

Läs mer >> 

 

Statistik 2020 - Så gick det för  
våra jobbsökare 

Vi är fantastisk glada och stolta över att 
så många jobbsökare som vi stöttat 
under år 2020 har gått vidare till en ny 
sysselsättning. Se resultatet i filmen! 🎬🎬 

Se filmen >> 

 

https://www.omstallningsfonden.se/
mailto:info@omstallningsfonden.se
https://www.youtube.com/watch?v=JgZnqZ4rOjw
https://www.omstallningsfonden.se/om-oss/nyhetsrum/kraftig-okning-av-antalet-uppsagda-i-valfarden/
https://www.youtube.com/watch?v=JgZnqZ4rOjw


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 av 10 saknar möjlighet till 
kompetensutveckling 

Fyra av tio yrkesarbetande svenskar,  
39 procent, saknar möjlighet till 
kompetensutveckling på jobbet. 
Samtidigt är en klar majoritet intresserad 
av att utveckla sin kompetens. Det visar 
en ny Sifo-undersökning som gjorts på 
uppdrag av Omställningsfonden. 

Läs mer >> 

 

Framåtsyftande verksamheter lägger 
grunden 

När vi summerar de första fyra åren kan 
vi konstatera att fler än 60 000 enskilda 
medarbetare i 120 olika grupper fått del 
av kompetensutvecklingsinsatser 
kopplade till Omställningsfonden.  
Det är vi både glada och stolta över! 

Läs mer >> 

 

Vd-bloggen 
Eva Wikstöm 

Salim Jamal hade jobbat som studiehandledare i Säffle i fem år när han blev 
uppsagd på grund av arbetsbrist. När Migrationsverket tog beslutet att flytta 
inflödet av nyanlända till en annan stad, blev det nedskärning på personal i skolan 
där Salim jobbade. Salim stod utan jobb och behövde tänka om. 

Läs hela intervjun >> 

 

https://www.omstallningsfonden.se/om-oss/nyhetsrum/4-av-10-saknar-mojlighet-till-kompetensutveckling/
https://www.omstallningsfonden.se/om-oss/nyhetsrum/framatsyftande-verksamheter-lagger-grunden/
https://www.omstallningsfonden.se/stod-for-jobbsokare/andra-inspirerar/fran-studiehandledare-till-tankar-om-eget-foretag/


  

 

Viktiga datum 

18/3 Projektledning inom förebyggande insatser 

26/3 Information om KOM-KR för arbetsgivare 

21/4 Information om KOM-KR för fackliga ombud  

 

Ronja beskriver Kompetens- och 
omställningsavtalet, KOM-KR 
Lyssna på Ronja Morales Nilsson, 
Förhandlingschef i Vänersborgs 
kommun, när hon beskriver 
Omställningsfondens Kompetens-  
och omställningsavtal, KOM-KR.  

Se filmen >> 

 

Facebook LinkedIn YouTube 

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

https://www.omstallningsfonden.se/om-oss/kalendarium/inspiration-om-projektledning-inom-forebyggande-insatser/
https://www.omstallningsfonden.se/om-oss/kalendarium/information-och-inspiration-om-kom-kr-for-arbetsgivare-2/
https://www.omstallningsfonden.se/om-oss/kalendarium/information-och-inspiration-om-kom-kr-for-fackliga-ombud-2/
https://www.youtube.com/watch?v=8XvIb3uxNps&t=78s
https://www.youtube.com/watch?v=8XvIb3uxNps&t=78s
https://www.facebook.com/Omstallningsfonden
https://www.linkedin.com/company/3500476/admin/
https://www.youtube.com/user/Omstallningsfonden/videos
https://omstallningsfonden.us3.list-manage.com/track/click?u=9a69a9b57175850ba74babde5&id=847dad1421&e=d2110373ea



