
 

 

 

 

 

 

Arbetsmarknadsutskottet beslutade den 11 juni 2015 att göra en studieresa till 

Berlin i september 2015 för att studera arbetsmarknads- och integrationspolitiska 

reformer i Tyskland, bl.a. lärlingssystemet för ungdomar. 

Den akuta flyktingkrisen i Europa samt Tysklands agerande kom att genomsyra 

hela besöket. Det offentliga politiska samtalet och debatten i medierna 

dominerades av dessa frågor och av Tysklands roll – vilket bidrog till resans 

relevans för arbetsmarknadsutskottets arbete.  

Utskottets sammanfattande bedömning är att resan väl uppfyllde syftet som 

uttalats på förhand och att erfarenheterna i hög grad är relevanta och användbara 

för arbetet i Sverige. 

 

På svenska ambassaden fick utskottet en introduktion om det ekonomiska och 

politiska läget i Tyskland och om Tysklands roll i Europa. Denna inledande 

information blev en bra grund för de fortsatta diskussionerna med olika tyska 

aktörer. 

Statssekreteraren på det tyska arbetsmarknadsministeriet deltog i en lunch på 

svenska ambassaden och gav den tyska regeringens bild av den akuta 

flyktingkrisen och beskrev de insatser för mottagande och integrering av 

nyanlända invandrare på arbetsmarknaden som den tyska regeringen just hade 

fattat beslut om. Diskussionen om dessa frågor fortsatte vid mötet med det tyska 

arbetsmarknadsutskottet, med tjänstemän på det tyska arbetsmarknadsministeriet 

och med vice borgmästaren och delstatsministern för arbetsmarknad, integration 

och jämställdhet i Berlin. Vid dessa möten diskuterades också andra 

arbetsmarknadsreformer och åtgärder, bl.a. det duala utbildningssystemet 

(lärlingsutbildningar).  

För att få en djupare kunskap om den tyska arbetsmarknaden fick utskottet en 

presentation av en arbetsmarknadsforskare som gav en historisk återblick och en 

genomgång av de så kallade. Hartz-reformerna som genomfördes i Tyskland 

2005. Vid besöket på tyska arbetsförmedlingen fick utskottet en ordentlig 

genomgång av arbetsförmedlingens organisation och uppdrag. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett specifikt önskemål från utskottets sida var att få en god inblick i och 

förståelse för Tysklands system för lärlingsutbildningar. Utskottet besökte därför 

Siemens, ett företag som sedan länge har ett väl utvecklat och omfattande system 

för lärlingsutbildningar. På Siemens fick utskottet inte bara närmare information 

om lärlingsutbildningarna, utan fick också möjlighet att besöka klassrum och 

verkstäder för att möta deltagande ungdomar.  

Utskottet hade också valt att besöka två så kallade sociala företag i Berlin som är 

goda exempel på privata initiativ som har som mål att hjälpa utsatta grupper att 

komma in på arbetsmarknaden. Joblinge arbetar med att hjälpa och uppmuntra 

lågutbildade ungdomar att närma sig arbetsmarknaden och Graefewirtschaft 

arbetar med att sysselsätta invandrade kvinnor.  

Arbetsmarknadens parter spelar en viktig roll även i Tyskland. Därför deltog 

företrädare för parterna vid en middag på det svenska residenset där de fick ge 

sin syn på läget i Tyskland och på genomförda reformer samt inte minst på den 

akuta flyktingkrisen.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGA 1 

 

 

Raimo Pärssinen (S), ordf. 

Annelie Karlsson (S) 

Katarina Brännström (M) 

Ann-Christin Ahlberg (S) 

Hanif Bali (M) 

Patrik Björck (S) 

Annika Qarlsson (C) 

Marco Venegas (MP) 

Christian Holm (M) 

Eva-Lena Jansson (S) 

Paula Bieler (SD) 

Fredrik Malm (FP) 

Ali Esbati (V) 

Désirée Pethrus (KD) 

Helén Pettersson i Umeå (S) 

Magnus Manhammar (S) 

Jenny Petersson (M)  

Serkan Köse (S) 

Fredrik Christensson (C) 

 

Utöver dessa deltog tre tjänstemän från arbetsmarknadsutskottets kansli 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGA 2 

 

 

Måndag 7 september 2015 

 

08.00  Ankomst Berlin-Tegel  

 

  Transport till Institutet för ekonomisk forskning, DIW 

 

09.15-10.15  Briefing om tysk arbetsmarknad: en historisk återblick 

Karl Brenke, arbetsmarknadsexpert vid Institutet för ekonomisk 

forskning DIW 

 

10.15–10.45  Transport till de nordiska ambassadernas Felleshus 

 

10.45  Ankomst till de nordiska ambassadernas Felleshus 

Ambassadör Lars Danielsson och ministerråd Staffan Hemrå 

hälsar välkomna 

 

11.00  Briefing om det aktuella politiska läget i Tyskland. 

Ambassadör Lars Danielsson och ministerråd Staffan Hemrå  

 

12.00–13.30  Lunch med Jörg Asmussen, statssekreterare på tyska 

arbetsmarknadsministeriet. Ambassadens konferensrum. 

Ambassadör Lars Danielsson står värd 

  Tema: Läget i tysk ekonomi och på den tyska arbetsmarknaden. 

 

13.30–14.00  Guidad visning av de nordiska ambassaderna 

Informationshandläggare Karin Viklund-Bornhauser guidar 

 

14.00  Avfärd till förbundsdagen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.30–16.00  Möte med tyska arbetsmarknadsutskottet 

Tema: ungdomsarbetslöshet, integration av invandrare på 

arbetsmarknaden, arbetsmarknadsreformer, tjänstepensioner 

 

16.00–17.30  Guidad visning av förbundsdagen 

 

17.30  Avfärd till ambassaden, incheckning på hotell Pestana 

 

18.15  Promenad till restaurangen 

 

18.30  Middag på restaurang Café Einstein 

 

Tisdag 8 september 2015 

 

8.00  Avfärd till arbetsmarknadsministeriet 

 

8.30–10.00  Möte med tyska arbetsmarknadsministeriet BMAS med Christiane 

Voß-Gundlach, enhetschef för referatet aktivt arbetsfrämjande. 

Tema: 

 Vem gör vad i tysk arbetsmarknadspolitik? Aktörer och 

ansvarsindelning mellan stat och myndigheter, delstater 

och kommuner. 

 Integration av unga på arbetsmarknaden: Duala 

utbildningssystemet (lärlingar) och åtgärder mot 

ungdomsarbetslöshet. 

 Integration av invandrare på arbetsmarknaden: aktuella 

läget i Tyskland, migrationstrender och åtgärder för 

integration. 

 

10.00  Avfärd till Siemens 

 

10.30–12.00  Besök på Siemens lärlingsutbildning. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Möte med Martin Stöckmann, chef för Siemens Professional 

Education Berlin och Veronika Pfister från Siemens Government 

Affairs. Presentation av lärlingssystemet, utbildningen och möte 

med lärlingar på plats. 

 

12.00–12.30  Transport till Friedrichstrasse 

 

12.30–13.30  Lunch på Restaurant Valmontone 

 

14.00–15.30  Besök på Bundesagentur für Arbeit samt visning av en 

arbetsförmedling. Möte med Jutta Cordt, ordförande för 

Arbetsförmedlingens regionstyrelse i Berlin-Brandenburg och 

Oliver Kurz, chef för marknadsutveckling Berlin-Brandenburg, 

samt kort besök på närliggande arbetsförmedling. 

Tema: 

 Översikt över den tyska arbetsförmedlingen 

Bundesagentur für Arbeit (BA) 

 Olika typer av arbetsförmedlingar: ”Arbeitsagenturen” 

och ”Jobcenter” 

 Särskilda åtgärder för unga 

 Satsningen på särskilda arbetsförmedlingar för unga 

 

15.30  Avfärd till Joblinge 

 

16.00–17.30  Besök på Joblinge, ett initiativ för att hjälpa lågutbildade 

ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Heinrich 

Rentmeister, ordföranden i Joblinge Berlin presenterar initiativet. 

Därefter möte med några ungdomar. 

 

17.30  Avfärd till hotellet 

 

18.45  Avfärd till residenset 

 

19.15  Middag på residenset med arbetsmarknadens parter. Peter Clever, 

företrädare för ledningsgruppen i Bundesvereinigung der 



 

 

 

 

 

 

 

 

Deutschen Arbeitgeberverbände BDA (tyska motsvarigheten till 

Svenskt Näringsliv), och Klaus Beck, förbundsstyrelsens 

sekreterare på Der Deutsche Gewerkschaftsbund DGB (tyska LO). 

Ambassadör Lars Danielsson står värd 

 

Ca kl 22.00 Avfärd till hotellet 

 

Onsdag 9 september 2015 

 

8.30–9.00  Utcheckning från hotellet 

 

9.00  Avfärd till Förintelsemonumentet 

 

9.30-11.30  Guidad visning av Förintelsemonumentet 

  Guide Petra Schmidt-Dreyblatt 

 

11.30  Avfärd till Rotes Rathaus 

 

12.00–13.00  Möte med Dilek Kolat (SPD), vice borgmästare i Berlin och 

senator (motsv. delstatsminister) för arbetsmarknad, integration 

och kvinnor. 

Tema: Integration på arbetsmarknaden av invandrare i delstaten 

Berlin. 

 

13.00  Avfärd till Graefewirtschaft 

 

13.30–15.30  Lunch på restaurangen, ”Die Weltküche” och besök på 

Graefewirtschaft, ett projekt som integrerar invandrare på 

arbetsmarknaden i statsdelen Kreuzberg. Heike Birkhölzer, chefen 

för Graefewirtschaft presenterar initiativet. Därefter möte med 

några deltagare. 

 

15.30  Avfärd till flygplatsen med buss 


