
Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på underrubrik i 
bakgrunden

Verksamhetsberättelse 2019 



Urval 
• Almedalsveckan med välbesökta seminarier 

och politikerträffar
• Järvaveckan – lyckad kampanj i form av 

synlighet kring rekrytering
• Frukostmöte i riksdagen om integration
• Expert i Vårdutredningen
• Aktiviteter inom World Employment

Confederation

Aktiviteter 2019 



Januariavtalet

Flera av de 73 punkterna i Januariavtalet finns tack vare 
Almega och Kompetensföretagens lyckade lobbyarbete: 

• Tydliga utgångspunkter för reformen av 
Arbetsförmedlingen

• Kompetensföretag ska vara leverantörer i omställnings-
och matchningsuppdraget

• Etableringsjobb omdefinieras till även omfatta 
kompetensföretag 



Ökat antal 
medlemmar

721 
medlemmar 
2019/2020

Nya medlemskapsformer  

• Medlemskapskraven och 
medlemskapsformerna förändrades

• Branschmedlemskap infördes – med stöd i 
arbetsgivarfrågor via serviceavtal

• Nytt krav på svensk juridisk person vid 
auktorisation

• Auktorisationen blir frivillig

Medlemskap 2019 



EU och Arbetsmiljöverkets konferens 

Resultatet av EU s kampanj “Safe and healthy work for 
temporary jobs” som  EUROPEAN CAMPAIGN
OF THE SENIOR LABOUR INSPECTORS COMMITTEE (SLIC) 
utfört, presenterades i maj i Frankrike.

• Under 2017 – 2018 deltog flera av Kompetensföretagens 
medlemsföretag i Arbetsmiljöverkets tillsynskampanj ”Säkert 
och hälsosamt arbete för tillfälligt anställda”. Projekt 
initierades av den svenska regeringen men ingick även i en 
stor EU-satsning.

• Kompetensföretagens kommunikationschef representerade 
Sverige i Lyon där samtliga EU-länder träffades för att 
jämföra utfall. Den svenska bemanningsmodellen är unik och 
väckte stort intresse bland övriga länder. 



Branschdagen 2019  

För första gången genomförs 
Kompetensföretagens branschdag med 

seminarium, mingel och nätverkande. 
Ordförande i World Employment 

Confederation (WEC) talade. 



Årets konsult 

• Konsultpriset delades ut för första gången under 
branschdagen den 1 oktober. 

• Syftet är att hylla och lyfta duktiga konsulter som 
hjälper kundföretag på ett extraordinärt sätt. 

• Medlemsföretag fick nominera kandidater och 
totalt skickas det in 22 namn. 

• Vinnaren av Konsultpriset 2019 blev Dennis 
Johansson från StudentConsulting. 



• 223 artiklar 
• Cirka 18 miljoner lästillfällen 
• 6 169 delningar på Facebook 
• 393 delningar på Twitter 

Medial synlighet 2019 



www.kompetensforetagen.se

http://www.kompetensforetagen.se/
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