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CORONAPANDEMIN 2020

 Kompetensbranschen drabbades hårt när pandemin 
inleddes i mars 2020.

 Bemanningsföretag var initialt exkluderade från 
korttidspermitteringsstödet. Kompetensföretagen 
jobbade hårt för att förändra situationen - dels i kontakt 
med politiken, dels medialt. Arbetet blev framgångsrikt 
och innebar att bemanningsföretag också kunde ta del av 
det viktiga stödet.

 Omsättningen år 2020 sjönk dock till 37,6 mdr (44 mdr 
2019), trots en medlemsökning på cirka 8 procent.



LAS OCH AVTAL 20

 Hösten 2021 träffades en överenskommelse om en 
ny LAS. Trots våra ansträngningar ingår ett förslag 
om en begränsning av uthyrning i avtalet mellan 
Svenskt Näringsliv och PTK. Även Kommunal och IF 
Metall anslöt sig till överenskommelsen om LAS. 
Vi fortsätter arbetet under 2021.

 I avtalsrörelsen 2020 varslade LO om en 
omfattande konflikt. Den 17 december 
lyckades parterna komma överens efter intensiva 
medlingsförhandlingar.



ÖKAT ANTAL 
MEDLEMMAR 

2020

787 medlemmar  
(721 2019)



AKTIVITETER  2020 (urval)

 Färre aktiviteter med anledning av 
Coronapandemin – Järvaveckan och 
Almedalsveckan ställdes in. 

 Politikerträffar och kontakter kring AF-
reformen, LAS, korttidspermitteringsstödet, 
etableringsjobb

 Webbinarium kring AF-reformen med bland 
annat statssekreterare Roger Mörtvik (S)

 Omställningsmöte med Arbetsförmedlingens 
nye överdirektör Lars Lööw, Gulan Avci (L) 
och Martin Ådahl (C)

 Digital branschdag 



DIGITAL BRANSCHDAG 2020

På grund av coronapandemin hölls 
branschdagen digitalt med ett komprimerat 
schemat och två spännande inspiratörer:

• Jeanette -Fors-Andrée, krishanterare, 
medietränare- och rådgivare, talade om 
riskmanagement: hur näringslivet kan arbeta 
lika strukturerat och systematiskt med 
mediala granskningar och eskalerande 
förtroendekriser som under coronakrisen.

• Peter Siljerud, trendspanare och 
framtidsforskare från Futurewise, talade om 
framtidens arbetsmarknad och hur 
coronakrisen förändrar Sverige 
arbetsmarknad



AUKTORISATIONSNÄMNDEN

 9 sammanträden under 2020. 

 3 auktorisationsutbildningar genomfördes, 
2 ställdes som en konsekvens av pandemin.

 Auktorisationsutbildningarna gjordes 
digitala med anledning av pandemin.

 38 företag beviljades ny auktorisation under 
2020.

 Vid årets utgång var 531 företag 
auktoriserade.



ÅRSMÖTE OCH STYRELSE 2020

 Kompetensföretagen inledde 2020 med 
extra årsmöte där tre nya ledamöter 
valdes in till styrelsen: Camilla Campelo 
(Randstad), Jens Nordquist (Akademic
Work) och Malin Persson (Adecco).

 Vårt första digitala årsmötet skedde den 
14 maj 2020 via Teams där ytterligare en 
ledamot valdes in– Klaes Ekmark 
(Aventus).

 Ytterligare ett extra årsmöte hölls den 29 
september för val av ny revisor. Även 
denna gång digitalt via Teams.

 23 styrelsesammanträden genomfördes 
under året.

 Styrelsesammanträdena genomfördes 
digitalt via Teams med anledning av 
Coronapandemin.



MEDIAL SYNLIGHET 2020

 312 artiklar
 33,2 miljoner lästillfällen
 4059 delningar på Facebook
 173 delningar på Twitter
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