
 

Interpellation om arbetsmarknadsinsatser för 

högkvalificerad arbetskraft 
Sverige har under de senaste decennierna drabbats av en allt större brist på högkvalificerad teknisk 

personal samtidigt som kompetensbehoven ökar. Detta får förödande konsekvenser för företagsamheten 

och industrin som inte får sina behov av utbildad personal tillgodosedda. Resultatet blir att fler företag 

flyttar utomlands eller lägger ned, skatteintäkterna minskar och arbetslösheten ökar.  

 

Vill Uppsala kommun vara ledande när det kommer till industri och företagsamhet måste kommunen ta 

detta behov på allvar. Civilingenjörerna är en av de yrkeskårer vars kompetens är en färskvara. Många 

civilingenjörer hamnar i arbetslöshet om deras nuvarande kompetensnivå inte når upp till de krav som den 

teknologiintensiva delen av näringslivet ställer. Många gånger rör det sig om invandrade ingenjörer som 

inte lyckas komma i arbete.   

 

Arbetsmarknadsinsatser blir mycket mer kostnadseffektiva och resultatorienterade om de aktivt riktas in 

på den delen av de arbetssökande som redan har en god utbildningsbakgrund och där det redan finns ett 

underliggande kompetensbehov hos näringslivet. Här finns det redan bra exempel på insatser som kan 

vara en lösning på problemet. Advanced Engineering Educators bedrev i Uppsala en 1-årig 

påbyggnadsutbildning för både svenska och invandrade civilingenjörer under åren 1995-2005. 

Utbildningen finansierades genom Arbetsförmedlingen och levererade goda resultat. Efter avslutad 

utbildning fick 90% av deltagarna ingenjörsanställningar, ett mycket lyckat koncept till skillnad från många 

av Arbetsförmedlingens kortare och mer generella insatser. År 2005 valde Arbetsförmedlingen att strypa 

finansieringen av denna påbyggnadsutbildning. Företrädare från både näringslivet och IF-metall har dock 

vid senare tillfällen uttalat sig om att behoven av utbildningen fortsatt kvarstår.   

 

Genom omdaningen av Arbetsförmedlingen har Uppsala kommun insett behovet av att den kommunala 

verksamheten tar större ansvar över arbetsmarknadspolitiken. Kommunen har här ett ypperligt tillfälle att 

verka för kostnadseffektiva insatser som leder till att fler välutbildade kommer i arbete. 

 

Med anledning av ovanstående ställs följande frågor till arbetsmarknadsnämndens ordförande 

Mohamad Hassan (L):  

• Är Mittenstyret nöjda med de arbetsmarknadsinsatser Uppsala kommun erbjuder i dagsläget till 

arbetslösa med högkvalificerad yrkes- och utbildningsbakgrund? 

 



• Ser Mittenstyret ett behov av arbetsmarknadsinsatser för exempelvis arbetslösa ingenjörer eller 

andra yrkeskategorier som står nära arbetsmarknaden men ändå inte kommer i arbete? 

 

• Avser Mittenstyret verka för att en påbyggnadsutbildning för civilingenjörer finansieras och 

kommer till stånd som en del i kommunens arbetsmarknadsinsatser? 
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