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Kompetens- och resurskartläggning

Företagen har i undersökningen uppskattat anställningsbehovet det närmast året till totalt
256 arbetstillfällen fördelat på ett femtontal branscher, och störst är behovet inom industrin
och byggbranschen. Inom industrin beräknar man anställningsbehovet det närmaste året till
87 personer och efterfrågade kompetenser är bl.a. konstruktörer, verktygsmakare, svetsare,
CNC-operatörer och personer med någon form av teknisk utbildning. Motsvarande siffra i
byggbranschen är 49 personer och där efterfrågas främst snickare, hantverkare, platschefer
och arbetsledare.
Företagen har också svarat på frågor kring samverkan mellan skola och näringsliv och där
har följande framkommit:
•
•
•
•
•
•

45 procent av företagen kan tänka sig att ta emot praktikanter från kommunens
arbetsmarknadsenhet eller från arbetsförmedlingen.
47 procent av företagen kan ta emot studiebesök från någon skola.
39 procent av företagen kan besöka någon skola för att t.ex. hålla ett föredrag.
29 procent av företagen kan ta emot prao från högstadiet.
45 procent av företagen kan ta emot prao/praktikant från gymnasiet.
72 procent av företagen anser att samverkan mellan skola och näringsliv är viktigt
eller mycket viktig.

Undersökningen bekräftar det vi redan visste, att det är svårt för företagen inom industrin
och byggsektorn att få tag på personal med rätt kompetens, säger Annica Berglund,
Näringlivskoordinator på Näringsliv Ulricehamn AB. Samtidigt ger den oss värdefull
information och är ett verktyg i vårt fortsatta arbete med att stötta företag i vår kommun i
frågor om kompetensförsörjning och i att utveckla samarbetet mellan skola och näringsliv.
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Fakta om undersökningen:
•

•
•
•
•
•
•

Telefonintervjuerna har gjorts mellan 2 och 31 oktober 2017 av en
kommunikationsbyrå, på uppdrag av Näringsliv Ulricehamn AB och
Arbetsmarknadsenheten på Ulricehamns kommun.
Urvalet består av aktiebolag med säte i Ulricehamns kommun, med 3 anställda eller
fler.
Minst tre försök har gjorts för att nå de 251 utvalda företagen via telefon.
199 företag har svarat på frågorna.
41 företag har avböjt medverkan.
11 företag har inte varit nåbara.
Svarsfrekvens 79 %.

För mer information kontakta:
Annica Berglund, Näringslivskoordinator
annica.berglund@nuab.eu
0321-59 59 63
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