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Sammanfattning
Brist på relevant kompetens har länge varit ett av de största hindren
för företagens utveckling. Tillgång till kompetens är avgörande för
företagens konkurrenskraft. Företagen står nu dessutom inför
omställning bland annat med anledning av pandemin men även den
utveckling som sker i allt snabbare takt. Under pandemin har många
arbetat på distans vilket öppnar upp möjligheten för ett
distansoberoende arbetsliv. Efterfrågade kompetens kan finnas på
andra ställen än där företaget eller organisationen är belägen. De
utmaningar och möjligheter som de större företagsetableringarna
medför kräver ett effektivt kompetensförsörjningsarbete.
Kompetensförsörjningssystemet är komplext och samverkan behöver
ske både på nationell, regional och lokal nivå för att klara
kompetensförsörjningen nu och ur ett framtidsperspektiv.

Uppdraget
Tillväxtverket har genomfört regeringens uppdrag att stödja regionala
utvecklingsansvariga aktörers arbete inom kompetensförsörjningsområdet. Uppdraget skulle genomföras under perioden 2018 till 2020
men efter hemställan till regeringen förlängdes uppdraget till 31
december 2021.

Resultat av våra insatser
Den externa utvärdering som har genomförts visar på att
Tillväxtverkets arbete med att stödja regionerna har skapat goda
förutsättningar för varaktiga resultat där det stora bidraget har varit
kunskap och lärande. Vi har bland annat bidragit med processtöd,
arenor och mötesplatser samt metodstöd. Vidare har vi genomfört
samlade dialoger för regionerna tillsammans med bransch- och
näringslivsorganisationer. 95% av regionerna uppger att de insatser vi
genomfört har gett dem ökad förmåga att bedriva det grundläggande
kompetensförsörjningsarbetet. Av utvärderingen framgår dock att
regionernas behov av stöd är ett långsiktigt behov för att driva
frågorna framåt. Därmed har Tillväxtverket fortsatt en viktig roll och
fungerar även som länk mellan regionerna och de nationella
myndigheterna.
Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan och Skolverket
samt andra berörda myndigheter skulle inom sina
verksamhetsområden bistå Tillväxtverket i genomförandet av
uppdraget. Samverkan med myndigheterna har succesivt ökat under
uppdraget med bland annat gemensamma regionala dialoger och
deltagande vid de mötesplatser vi arrangerat för regionerna.

Regionernas arbete
Regionerna har en nyckelroll med att bidra till att företag och
organisationer får den kompetens som behövs. Regionerna
koordinerar arbetet med kommuner, utbildningsanordnare, näringsliv
och företagsfrämjande organisationer med flera. Via de analyser och
prognoser som regionerna ska tillhandahålla förs dialog med relevanta
aktörer för bättre matchning mellan utbud och efterfrågan av
kompetens. Uppbyggda nätverk med andra regioner får större
betydelse framöver för kompetensförsörjningen då arbetslivet
omformas och ger möjlighet till distansarbete var än man bor.
Vi kan se att kompetensförsörjningsområdet nu är mer tydligt och
centralt i de regionala utvecklingsstrategierna än tidigare. Vi kan också
konstatera att villkorsbeslutet som angav inriktning för det
grundläggande regionala kompetensförsörjningsarbetet har medfört
ett stärkt mandat och ökad legitimitet för regionerna, både internt i
organisationen och externt. Regionerna har utvecklat arbetet och tagit
steg framåt i dialog med relevanta aktörer i länen. Vi drar slutsatsen
att styrning av det regionala kompetensförsörjningsarbetet behövs.
Den nationella strategin för hållbar regional utveckling i hela landet
och dess handlingsplan kommer att ge vägledning inför det fortsatta
arbetet.
Men, regionernas olika förutsättningar påverkar dock prioriteringen
av området. Regionerna behöver långsiktig styrning och
förutsättningar för att kunna bedriva det regionala kompetensförsörjningsarbetet. De kortsiktiga uppdragen/erbjudande i
villkorsbeslut försvårar en hållbar och långsiktig struktur för det
strategiska arbetet. För att skapa ett effektivt kompetensförsörjningssystem behöver även den nationella samordningen
förstärkas så att mål och insatser kompletterar varandra. Detta skulle
underlätta det arbete som sker på regional och lokal nivå.

Tillväxtverket lämnar följande rekommendationer för det
fortsatta regionala kompetensförsörjningsarbetet
Utvecklingen på arbetsmarknaden och behovet av kompetens ställer
krav på en effektiv kompetensförsörjning. För det fortsatta regionala
kompetensförsörjningsarbetet behöver regionerna dels ha goda
förutsättningar för arbetet och dels en nationell styrning och
samordning så att insatser kan komplettera och förstärka varandra. Vi
lämnar följande rekommendationer:

Rekommendation till regionerna
 Tillväxtverket rekommenderar regionerna att fortsätta
utveckla de strukturer som byggts upp för det regionala
kompetensförsörjningsarbetet.

Rekommendationer till Regeringen
 Ge regionerna långsiktig styrning och förutsättningar för det
regionala kompetensförsörjningsarbetet.
- kompetensförsörjning bör ingå i det regionala
kompetensförsörjningsarbetet
- se över behovet av finansiering av det grundläggande
kompetensförsörjningsarbetet
- stärk myndigheternas roll i det regionala arbetet (främst
Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan och
Skolverket)
 Ge tydlig inriktning till regionerna att fortsätta arbetet med att
bidra till etablering och utveckling av lärcentrum
 Ge Tillväxtverket ett långsiktigt uppdrag med att stödja det
regionala kompetensförsörjningsarbetet
 Etablera ett nationellt kompetensförsörjningsråd eller
liknande
- en långsiktig och sammanhållen enhet för
kompetensförsörjning och livslångt lärande
- ett råd som består av departement, myndigheter, näringsliv,
arbetsmarknadens parter och forskare. Tillväxtverket kan ha
en samordnande roll i rådet
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Uppdraget

1.1

Bakgrund

Kompetensförsörjning inbegriper såväl arbetsgivares efterfrågan på
kompetens som att utbudet av kompetens ska vara relevant, rätt
dimensionerat, synligt och tillgängligt. En väl fungerande
kompetensförsörjning kännetecknas av en effektiv matchning av
utbud och efterfrågan.
För att bidra till att säkra kompetensförsörjningen till privat och
offentlig sektor på kort och lång sikt fick regionalt
utvecklingsansvariga aktörer i uppdrag av regeringen att etablera
regionala kompetensplattformar år 2010. I arbetet ingick att
åstadkomma samverkan inom kompetensförsörjning och
utbildningsplanering på kort och lång sikt. Plattformar etablerades och
de hade olika syften, inriktning, fokusområden, funktion och resurser
samt olika grad av prioritering av kompetensförsörjningsområdet.
Även om en regional variation i många avseenden varit ändamålsenlig
har det också visat sig att det fanns nackdelar. De regionalt
utvecklingsansvariga aktörerna kände en viss osäkerhet över vilken
roll de skulle ha vilket påverkade arbetet både internt och externt.
Variationen försvårade också dialogen och relationen med nationell
nivå. Med anledning av detta såg regeringen ett behov av att
identifiera de uppgifter som kan ingå i ett grundläggande
kompetensförsörjningsarbete. Tillväxtverket fick i uppdrag att ta fram
förslag till riktlinjer för regionalt kompetensförsörjningsarbete.
Förslaget låg till grund för 2018 års villkorsbeslut till regionerna. I
villkorsbeslutet erbjöds regionerna att genomföra insatser inom
kompetensförsörjningsområdet vilket alla regioner tackade ja till.
Enligt villkorsbeslutet ingick följande områden i regionernas
kompetensförsörjningsarbete och där samtliga delar skulle ingå:






Utifrån de regionala prioriteringar som görs i den egna
utvecklingsstrategin, organisera och fastställa målsättningar
för det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Detta ska
göras i samverkan med bland annat kommuner, arbetsliv,
utbildningsaktörer, statliga myndigheter och andra berörda
aktörer i länet.
Regionerna ska tillhandahålla analyser och prognoser av privat
och offentlig sektors behov av kompetens på kort och lång sikt.
I arbetet ingår att föra dialog med berörda aktörer om de
behov som identifierats samt ge förslag på insatser som kan
tillgodose behoven, bland annat i syfte att fler ska påbörja
reguljär utbildning.
Vidare ska regionerna stödja och främja insatser inom nedan
utpekade fokusområden:
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-

Bidra till att etablera effektiva strukturer för validering på
regional nivå.
Medverka i planeringen av utbud och inriktning för regionalt
yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning
Bidra till etablering av lärcentrum

Vårt uppdrag
Tillväxtverket hade under perioden 2018 – 2020 regeringsuppdraget
att stödja de regionalt utvecklingsansvariga aktörernas arbete inom
kompetensförsörjningsområdet. Efter hemställan från Tillväxtverket
till regeringen förlängdes uppdraget till 31 december 2021.
Syftet med Tillväxtverkets uppdrag är att bidra till effektivare
samordning av kompetensförsörjningsarbetet på regional och
nationell nivå. Vidare att våra insatser ska leda till att de regionalt
utvecklingsansvariga aktörerna får stärkta förutsättningar att bedriva
det grundläggande regionala kompetensförsörjningsarbetet inklusive
utpekade fokusområden.

1.2

Mål

Vår övergripande målsättning var att förstärka och effektivisera det
regionala arbetet så att näringsliv och andra arbetsgivare får tillgång
till de kompetenser de behöver.
Målsättningen inom uppdraget var att:
Regionalt utvecklingsansvarigas förutsättningar att bedriva regionalt
kompetensförsörjningsarbete har förbättrats.

1.3

Målgrupp för aktiviteterna

Den primära målgruppen är de regionalt utvecklingsansvariga
aktörerna samt de myndigheter som pekats ut i Tillväxtverkets
uppdrag; Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan och
Skolverket.

1.4

Metod

För att förbättra regionalt utvecklingsansvarigas förutsättningar att
bedriva regionalt kompetensförsörjningsarbete har vi använt oss av
myndighetens tre verktyg; kunskap, nätverk och finansiering genom
att
-

stötta det regionala analysarbetet. Bland annat genom
årlig uppdatering och utveckling av de regionala
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matchningsindikatorerna samt att stödja regionernas
analysarbete med Statistiska centralbyråns rapport
Trender och prognoser nedbruten på regional nivå.
-

sprida erfarenheter, resultat och lärande, bland annat
genom att skapa olika mötesplatser för regionalt
utvecklingsansvariga aktörer.

-

öka statliga myndigheters deltagande i det regionala
kompetensförsörjningsarbetet och erbjuda regionalt
utvecklingsansvariga aktörer en samlad dialog med dessa.

-

finansiera det grundläggande kompetensförsörjningsarbetet och utvecklingsprojekt.
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2

Slutsatser och rekommendationer

Vi har genomfört regeringsuppdraget med en rad olika insatser för
regionerna och i samverkan med andra nationella myndigheter.
Insatserna visar nu på goda resultat. Målsättningen för uppdraget var
att regionalt utvecklingsansvarigas förutsättningar att bedriva
regionalt kompetensförsörjningsarbete skulle ha förbättrats. För att
mäta detta har regionerna svarat på en enkät med ett antal frågor.
95 % av regionerna uppger att de insatser vi genomfört för att stödja
dem har gett ökad förmåga att bedriva det grundläggande
kompetensförsörjningsarbetet. Bedömningen av helhetsintrycket av
våra insatser får betyget (medelvärde) 4, 2 av 5 möjliga.
Vi ställde även en fråga om ökad förmåga genom ett antal insatser. Den
insats som kommer högst är tillgång till de nätverk/mötesplatser/
arenor som vi har arrangerat. Därefter kommer tillgång till relevant
kunskap och på tredje plats att insatserna gett inspiration till
förändring.
Av den externa utvärderingen framgår också betydelsen av
Tillväxtverkets roll i att stödja regionerna i det regionala
kompetensförsörjningsarbetet. Vårt arbete har bidragit till att stärka
det regionala arbetet. Utvärderingen visar dock att behovet av stöd är
ett långsiktigt behov för att driva frågorna framåt.
Vi anser att målsättningen med regeringsuppdraget har uppfyllts och
att arbetet kan vidareutvecklas i ett fortsatt stödjande av det regionala
kompetensförsörjningsarbetet. Vår kunskap bidrar till lärande och till
ett kollegialt lärande. Vi fungerar dessutom som regionernas förlängda
arm, som regionerna uttrycker det, och där framförallt de utpekade
myndigheterna i uppdraget, ge de nationella myndigheterna möjlighet
att möta regionerna för samlad dialog.
I nedanstående avsnitt visar vi på ett antal framgångsfaktorer som vi
har sett som viktiga för regionernas kompetensförsörjningsarbete. Vi
lämnar även slutsatser samt rekommendationer inför det fortsatta
regionala kompetensförsörjningsarbete.

2.1

Framgångsfaktorer för det regionala arbetet med
kompetensförsörjning

Brist på relevant kompetens har länge varit ett av de största hindren
för företagens utveckling. Regionerna spelar en nyckelroll i att skapa
en väl fungerande kompetensförsörjning som möter företagens behov.
Vi har identifierat ett antal framgångsfaktorer som hjälper regionerna
framåt i deras viktiga arbete.
Detta underlag har tagits fram genom dialog med regionerna, de lägesoch slutrapporter som regionerna själva har lämnat och vår kunskap
inom området.
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Inkludera näringslivet
Tillgång till kompetens är avgörande för företagenskonkurrenskraft.
Det regionala arbetet med kompetensförsörjning måste involvera
kunskap om näringslivets behov. Regioner som arbetar i nära
samverkanmed näringslivet tar viktiga steg framåt för en väl
fungerandekompetensförsörjning.
Prioritera kompetensförsörjning
Det är viktigt att inkludera regionala beslutsfattare för att skapa
hållbara och långsiktiga förutsättningar för arbetet med
kompetensförsörjning. Tydliga prioriteringar i styrande dokument
visar vägenfram till handling!
Samverkamed andra regioner
Att dela med sig av erfarenheter och misstag är ett framgångsrecept.
Att dela utmaningar och möjligheter skapar mervärden som
exempelvis gemensammalösningar. Samverkani olika former ger
draghjälp för regioner med små resurser.
Fångaupp företagensbehovav utbildningar
Utbildningsanordnarna måste få inspel och kunskap om näringslivets
behov, något som regioner kan hjälpa till med. Nära samverkanmed
kommunernas utbildnings- och näringslivsfunktioner skapar ökade
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möjligheter att fånga upp företagens kompetensbehov. Ett viktigt
medskick är också att företagen behöver stöd för att definiera framtida
kompetensbehov.
Analysera, följ upp och kommunicera
Analyser och prognoser är grunden för det regionala arbetet med
kompetensförsörjning. Det skapar förutsättningar för dialog med
aktörer om kompetensbehoven. Kompetensförsörjningsfrågor måste
analyseras och kommuniceras vilket kräver tillgång till resurser.
Våga trotsa stuprören
Kompetensförsörjning genomsyrar alla delar i det regionala
utvecklingsarbetet och måste därför hanteras horisontellt för att få ett
större genomslag. Det handlar om samordning och förankring mellan
sakområden men också mellan kommuner i regionen. Regioner som
skapar hängrännor mellan kompetensförsörjning och andra
sakområden lyckas bättre i att möta regionala behov.
Samverka med kommunerna
Att stötta kommunernas möjligheter att arbeta horisontellt med
kompetensförsörjning är viktigt. Regioner och kommuner som
samverkar kring planering och utbud av efterfrågad utbildning skapar
bättre förutsättningar att möta de regionala behoven av kompetens.

2.2

Tillväxtverkets slutsatser

Vi kan konstatera att villkorsbeslutets tydlighet har betydelse för
regionernas kompetensförsörjningsarbete vilket även den externa
utvärderingen som genomförts visar på. Regionernas arbete har
utvecklats positivt och utvecklats under uppdragets genomförande.
Vår slutsats är att denna styrning har gett regionerna en ökad
legitimitet i kontakten med aktörer inom kompetensförsörjningssystemet men även internt i organisationen. Denna tydlighet som visat
sig vara en framgångsfaktor saknas i villkorsbeslutet för 2022 och vi
ser därmed att det kan finnas en risk att det kan påverka regionernas
fortsatta arbete.
Vi ser ändå positivt på det arbete som pågår och som stärkts via de
regionala utvecklingsstrategierna men att de fortsatt behöver
utvecklas för en mer hållbar och strategisk struktur. Vår slutsats är att
för att åstadkomma en långsiktighet behövs en mer sammanhållen
styrning från nationell nivå. I stället för kortare uppdrag bör det
regionala kompetensförsörjningsarbetet ingå som del i det regionala
utvecklingsansvaret. Vi kan också konstatera att regionerna har olika
förutsättningar för det regionala kompetensförsörjningsarbetet när
det gäller resurser i form av medel för insatser, för personal men även
tillgång till analyser och analyskapacitet. Finansieringsfrågan är ett
problem, dock inte för alla regioner, och som behöver ses över. Detta
är något som utvärderarna också pekar på.
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Fokusområdena är relevanta och viktiga beståndsdelar i den regionala
kompetensförsörjningen. Regionerna samverkar med kommunerna
men det är kommunerna som har ansvaret för fokusområdena
lärcentrum och yrkesvux. Framgångar i regionernas arbete är
beroende av kommunernas möjlighet och prioritering av dessa
områden.
För att förstärka arbetet med de tre fokusområdena behöver mer
samverkan ske mellan relevanta myndigheter såsom Skolverket,
Myndigheten för yrkeshögskolan och Arbetsförmedlingen.
Genom ökad samverkan kan myndigheterna bidra till ett ännu bättre
stöd till regionerna och kommunerna i deras arbete med att utveckla
fokusområdena.

2.3

Tillväxtverkets rekommendationer

Vi har konstaterat att styrning av det regionala kompetensförsörjningsarbetet behövs. Tillväxtverket ser positivt på den riktning
för det strategiska regionala kompetensförsörjningsarbete som anges i
den nationella strategin för regional hållbar utveckling i hela landet.
Strategin och dess handlingsplan kommer att ge vägledning inför det
fortsatta arbetet. Vi är också positiv till att vi tillsammans med
Myndigheten för yrkeshögskolan och i samverkan med
Arbetsförmedlingen fått i uppdrag att stödja regionerna vidare i
arbetet med att utveckla regionala strukturer för validering. Ett ökat
mandat till regionerna kring utbudet av gymnasial utbildning och stöd
för det fortsatta arbetet med validering är något som vi också framfört
tidigare.
För att åstadkomma ett framgångsrikt kompetensförsörjningsarbete
behövs ett nära samspel mellan olika nationella, regionala och lokala
satsningar där mål, inriktning och insatser behöver komplettera
varandra och samordnas. För att säkerställa en sammanhållen och
långsiktig helhet för kompetensförsörjning och livslångt lärande anser
Tillväxtverket att det finns behov av att inrätta ett nationellt
kompetensförsörjningsråd eller liknande. Något som vi även framfört i
tidigare rapportering1 men som vi ser är ännu mer aktuellt nu.
Pandemin har snabbat på utvecklingen av en arbetsmarknad som till
stora delar blivit mer och mer distansoberoende Den kompetens som
ett företag eller organisation behöver kan finnas var som helst i landet
eller utanför landets gränser. Ett nationellt råd som samlat kan arbeta
för kompetensförsörjning förstärker arbetet och kan underlätta det
arbete som görs på regional och lokal nivå.

1

Slutrapport Regionala kompetensplattformar N2012/6275/RT och
N2015/02413/RTS
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Tillväxtverket lämnar följande rekommendationer till regionerna och
till Regeringen med syftet att ge regionerna goda förutsättningar för
det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Rekommendationerna är
utifrån den kunskap vi har om regionernas arbete samt utifrån den
utvärdering som har genomförts av extern konsult.

Rekommendation till regionerna
 Tillväxtverket rekommenderar regionerna att fortsätta
utveckla de strukturer som byggts upp för det regionala
kompetensförsörjningsarbetet
Regionerna behöver fortsätta utveckla de strukturer som byggts upp
för en mer långsiktig, hållbar struktur och styrning som ger
förutsättningar för kontinuitet i det strategiska
kompetensförsörjningsarbetet.
Den interna samverkan kan också utvecklas vidare så att inte
kompetensförsörjningsfrågorna isoleras utan ses ur ett
helhetsperspektiv. En nära samverkan mellan regionerna och
kommunernas näringslivsfunktioner kan stärkas ytterligare i syfte att
stödja och fånga upp företagens behov av kompetens.

Rekommendationer till Regeringen
 Ge regionerna långsiktig styrning och förutsättningar för det
regionala kompetensförsörjningsarbetet
Tillväxtverket rekommenderar att regionerna får en fortsatt styrning i
det regionala kompetensförsörjningsarbetet. I tidigare delredovisningar har vi rekommenderat att regionalt kompetensförsörjningsarbete bör ingå som en grunduppgift i det regionala utvecklingsansvaret. Det är ett ställningstagande som vi fortsatt står kvar vid.
Regionerna har en viktig roll med att ur ett regionalt perspektiv bidra
till att företag och organisationer får den kompetens som behövs.
Förutsättningarna skiljer sig dock åt mellan regionerna, många
regioner har sämre förutsättningar än andra och som fortsatt kan ha
behov av finansiering.
Myndigheternas roll i det regionala kompetensförsörjningsarbetet
behöver tydliggöras. De myndigheter som främst avses är
Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan och Skolverket.
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Myndigheternas roll att förstärka det regionala arbetet avser flera
områden. Ett exempel är att aktivt tillgängliggöra statistik, analyser
och prognoser på en regional nedbruten nivå. Regionala analyser och
kunskapsunderlag är grunden för det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Utifrån dessa förs dialog med aktörer om kompetensbehoven på kort och lång sikt för att bidra till relevanta insatser för en
bättre matchning av utbud och efterfrågan.
 Ge tydlig inriktning till regionerna att fortsätta arbetet med att
bidra till etablering och utveckling av lärcentrum
Lärcentrum är en av flera viktiga beståndsdelar i det regionala
kompetensförsörjningsarbetet. Tillgång till ett utvecklat lärcentrum på
lokal nivå ger möjlighet för studier på olika nivåer. Det behövs
stabilare strukturer där enskilda lärcentrum ingår i ett sammanhang
som samordnas både regionalt och interregionalt för att kunna
anpassa utbudet mot efterfrågan. Vi rekommenderar att en fortsatt
inriktning ges till regionerna för att utveckla och fördjupa arbetet med
lärcentrum tillsammans med kommunerna och utifrån geografiska
förutsättningar. Exempelvis kan det framgå i den nationella
handlingsplan som ska tas fram till nationella strategin för hållbar
regional utveckling i hela landet.
 Ge Tillväxtverket ett långsiktigt uppdrag att stödja det
regionala kompetensförsörjningsarbetet
Vi rekommenderar att Regeringen ger Tillväxtverket ett fortsatt och
utvecklat långsiktigt uppdrag med att stödja regionerna i det regionala
kompetensförsörjningsarbetet. Av den utvärdering som genomfördes
2020 framhåller regionerna att Tillväxtverket är en viktig nationell
part för regionernas arbete. Behovet av stöd är långsiktigt för att driva
frågorna framåt. Uppdraget bör innehålla medel för verksamhetskostnader för att vi ska kunna genomföra verkningsfulla insatser.
Ett viktigt kunskapsunderlag för regionerna är bland annat de
regionala matchningsindikatorerna. Dessa behöver fortsatt förvaltas
och utvecklas. En uppgift som Tillväxtverket har haft och som vi ser
positivt på i ett fortsatt uppdrag.

 Etablera ett nationellt kompetensförsörjningsråd eller
liknande
Det är väl känt att kompetensförsörjningsområdet är komplext där
många olika politikområden, nivåer och aktörer agerar för att möta de
utmaningar och möjligheter som Sveriges företag och regioner står
inför.
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För att skapa ett effektivt kompetensförsörjningsarbete krävs ett
avancerat samspel mellan politikområden och olika nivåer i
förvaltningssystemet. Tillväxtverket anser därför att den nationella
samordningen inom kompetensförsörjningsområdet behöver
förstärkas.
Tillväxtverket rekommenderar att det etableras ett nationellt
kompetensförsörjningsråd eller liknande för en långsiktig och
sammanhållen helhet för kompetensförsörjning och livslångt lärande.
Vi anser att ett råd på sikt också löser utmaningarna med
myndigheternas medverkan i det regionala kompetensförsörjningsarbetet.
I rådet bör det bland annat ingå att:
- skapa en gemensam kunskapsbild över nationella och regionala
kompetensförsörjningsbehov på kort och lång sikt i hela landet.
- synliggöra synergier och behov av nära samarbeten eller
kompletterande insatser inom kompetensförsörjningsområdet.
Rådet kan med fördel vara rådgivande till regeringen i kommande
satsningar för att bidra till ett förbättrat samspel mellan aktörer,
samhällsnivåer och mål inom kompetensförsörjningsområdet. För att
säkra en bred förankring bör rådet bestå av representanter från
relevanta myndigheter, departement, näringsliv, forskare och
arbetsmarknadens parter. Tillväxtverket kan ha en samordnande roll i
rådet. I inledningsskedet bör etableringen av ett nationellt
kompetensförsörjningsråd göras i form av ett pilotprojekt där
särskilda resurser tillförs.
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3

Genomförande – aktiviteter och resultat

3.1

Utvärdering av det regionala kompetensförsörjningsarbetet

En extern utvärderare genomförde vintern 2020 en genomlysning av
samtliga regioners arbete samt Tillväxtverkets arbete under perioden
2018–2020. 2 Utvärderingen visar på ett antal steg i rätt riktning.
Regionerna har tagit flera kliv framåt i arbetet med
kompetensförsörjning. De har också fått ökad kunskap och förmåga att
driva frågorna framåt. Utvärderarna lyfter också fram att regionernas
arbete med villkorsbeslutet har gett ökad kunskap och förmåga att
driva frågorna. Regionerna upplever att de är stärkta i arbetet.
Även Tillväxtverket har utvecklats i sin stödjande roll och gått från att
informera till att främja dialog och sprida kunskap. Tillväxtverkets
arbete med att stödja regionerna har skapat förutsättningar för
varaktiga resultat, där det stora bidraget har varit kunskap och
lärande.
För att det regionala arbetet med kompetensförsörjning ska nå full
potential menar utvärderarna att det behövs ännu mer långsiktighet
och en mer sammanhållen styrning från nationell nivå. Förutsättningar
med längre räckvidd än ett kortare uppdrag skulle ge regionerna
möjlighet att etablera mer hållbara strukturer för
kompetensförsörjning, både internt och i relation till centrala aktörer
på regional och nationell nivå.

3.2

Regionernas genomförande av
kompetensförsörjningsarbetet

Regionernas roll
De regionala utvecklingsansvariga aktörerna etablerade
kompetensplattformar 2010. Att bygga hållbara strukturer tar tid och
kräver långsiktighet. Vi kan konstatera att regionerna har utvecklat sitt
kompetensförsörjningsarbete mer under perioden 2018 – 2021 än
tidigare. Förklaringen är till stor del att regeringen i villkorsbeslut för
2018 pekade ut vad som är ett grundläggande regionalt
kompetensförsörjningsarbete. Detta tydliggjorde vad regionerna
skulle lägga fokus på. Villkorsbeslutets betydelse för regionernas
arbete är något som även styrks av utvärderarna. Det har enligt
regionerna medfört ett stärkt mandat och ökad legitimitet både internt
i organisationen och externt.
Inledningsvis, 2018, kunde vi konstatera att integrering med övrigt
regionalt tillväxtarbete skedde i mindre omfattning. Detta har
Att stödja och främja det regionala kompetensförsörjningsarbetet, Tillväxtverket
(2021) Rapport 0359
2
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förändrats över tid och numera ingår kompetensförsörjningsfrågorna
mer tydligt och centralt i alla regioners utvecklingsstrategier. Mer än
hälften av regionerna har även kompetensförsörjningsstrategier eller
handlingsplaner för kompetensförsörjning. Ytterligare regioner är på
väg att ta fram liknande dokument.
Under uppdragets genomförande har det regionala
utvecklingsansvaret övergått till ny organisation. Detta påverkade det
regionala kompetensförsörjningsarbetet vilket fick effekten att arbetet
tappade fart innan nya strukturer kom på plats. Interna
omorganisationer, bemanningssvårigheter och anställningsstopp har
också påverkat kompetensförsörjningsarbetet. Coronapandemin
påverkade så klart arbetet med snabbare och kortare insatser. Något
positivt som faktiskt skedde under pandemin var att redan uppbyggda
nätverk och forum kunde nyttjas på ett effektivt sätt.
Kompetensförsörjningsområdet blev mer aktuellt under denna svåra
tid. Vi kunde även se att näringslivs- och kompetensförsörjningsenheterna närmade sig varandra och genomförde gemensamma
externa insatser. Pandemin medförde också ett nytt arbetssätt med
digitala möten vilket har underlättat kontakten med aktörer såväl
redan involverade som nya aktörer. Sammantaget kan sägas att
regionernas roll har stärkts och att pandemin synliggjorde
kompetensförsörjningsfrågornas betydelse. Detta har medfört att fler
dörrar har öppnats och ett ökat intresse för regionernas roll i
kompetensförsörjningsarbetet.
Samverkan med näringslivet
Regionernas samverkan med branscher har ökat succesivt. Det finns
flera exempel på särskilda branschspecifika forum eller kompetensråd
där regionen har en samordnande roll. Under 2021 har detta ökat
ytterligare, 57 % av regionerna har startat nya dialoger eller förstärkt
samverkan med branscher och företag.
Ett exempel på samverkan är Region Gävleborg där arbetets
utgångspunkt är utifrån kunskapsunderlag över bristyrken. Inför
branschträffar tas detta material fram som underlättar dialog kring
matchning och kompetensförsörjning i den aktuella branschen.
Underlaget ligger till grund för bland annat planering av
vuxenutbildningen i länet och för yrkeshögskoleutbildning. Regionen
har i samverkan med kommuner även anställt kompetensmäklare i
varje arbetsmarknadsområde. Kompetensmäklarna för dialog med
näringslivet och utbildningsanordnare lokalt för diskussion om till
exempel dimensionering av utbildning. Arbetet utgår dels utifrån de
behov som framkommit i de kunskapsunderlag som regionerna har
tagit fram och dels i nära dialog med näringslivsansvariga i
kommunerna. Detta ger bättre kunskap om företagens behov av
kompetens. Med inspiration från detta arbetssätt prövar bland annat
Region Kronoberg och Region Norrbotten liknande modell med
kompetensmäklare.
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Ett annat exempel på nära dialog med näringslivet och dess behov är
Region Jämtland Härjedalen. De har genomfört en
näringslivsundersökning med fokus på kompetens och utveckling.
Intervjuer har genomförts med små företag då dessa präglar
företagsstrukturen i länet. Resultatet bildar ett underlag som möjliggör
konkreta insatser för att möta identifierade kompetens- och
utvecklingsbehov. Arbetet stannar inte med behovsbilden utan
fortsätter med att se över vilka utbildningar som finns, som saknas
eller om det finns anledning till att utöka antalet utbildningsplatser för
att tillgodose företagens kompetensbehov.
Under pandemin har även särskilda satsningar gjorts i flera
regioner som riktat sig till specifika branscher såsom exempelvis
besöksnäringen. En insats som gjordes av flera regioner var att
skapa särskilda webb-sidor med samlad information om utbildning,
omställning- och kompetensutvecklingsmöjligheter. Vidare så ökade
samarbetet med näringslivssidan, företagsakuter sattes upp och
webbaserade utbildningsprogram kunde sjösättas.
3.2.1

Analyser och prognoser

Regionerna har som uppgift att tillhandahålla analyser och prognoser
på kort och lång sikt för privat och offentlig sektor. En grundbult i
regionernas arbete. Arbetsförmedlingens prognoser har tidigare varit
ett viktigt underlag. Förändringsarbetet inom Arbetsförmedlingen har
inneburit att regionalt nedbrutna prognoser blivit mindre användbara
enligt regionerna och det har därmed tagits andra initiativ till att ta
fram kortsiktiga prognoser.
Exempel på några regionala insatser är bristyrkesprognos i Kalmar,
migrantrapport i Värmland, effektutvärdering av Komvux i Skåne,
regional utbildningsstatistik i Östergötland och regionala fakta med
olika teman i Västernorrland. Region Örebro har tagit fram ett
interaktivt statistikverktyg för att sprida kunskap om den regionala
utvecklingen och som finns tillgänglig på regionens webb. Kunskapsunderlagen används i dialog med både näringsliv, kommuner och
utbildningsanordnare med flera för att ge bättre planeringsförutsättningar.
Reglab startade ett nytt lärprojekt under 2020–2021 med fokus på att
utveckla regionernas strategiska arbete med kompetensförsörjning.
Syftet har varit att stärka och utveckla prognos- och analysarbete samt
dialogen med viktiga aktörer. Innehållet i satsningen har fokuserat på
att ta fram underlag, analysera, tolka och kommunicera till olika
aktörer inom området kompetensförsörjning. Ett annat viktigt syfte
med detta lärprojekt var att regionerna tillsammans med nationella
myndigheter skulle diskutera och analysera de regionala trender och
prognoser som Statistiska centralbyrån tar fram. På grund av
pandemin har leveransen försenats. Det planeras därmed för
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ytterligare lärpass i samband med leveransen för att öka regionernas
kunskap.
3.2.2
Fokusområden
Regeringen har i regionernas villkorsbeslut pekat ut tre fokusområden
där regionernas roll är att stödja och främja insatser. Regionerna anser
att dessa fokusområden är relevanta Vi kan konstatera att fokusområdena var för sig har haft olika prioritet i regionerna. Geografiska
förutsättningar och behovet har styrt arbetet. Regionerna uppger att
arbetet lett till i första hand stärkta relationer till kommunerna.
Respektive fokusområde kan dock inte isoleras utan måste ses i ett
större sammanhang. De bidrar tillsammans som verktyg och
viktiga beståndsdelar i det regionala kompetensförsörjningsarbetet.
I vissa avseenden upplever regionerna att arbetet med fokusområden
varit svåra att uppfylla. Dels handlar det om att områdena yrkesvux
och lärcentrum ägs av kommunerna och dels en osäkerhet vad som
menas med att bidra till att etablera ”effektiv struktur för validering”.
Redovisning av regionernas arbete med fokusområdena beskrivs i
följande avsnitt.
3.2.2.1

Effektiva strukturer för validering
Fokusområde: Bidra till att etablera effektiva strukturer för validering
på regional nivå.

Validering var, 2018, ett nytt område för många regioner att arbeta
med. Under det första året genomförde merparten av regionerna
kartläggningar över vilka aktörer i regionen som utför validering och
omfattning av valideringsarbete. Det som kom fram i kartläggningarna
är att det finns aktörer i alla regioner som genomför någon slags
validering. Mycket arbete sker i kommunerna där validering i
huvudsak genomförs. Men bristen på kvalitetssäkrad statistik och
gemensamma definitioner gör det svårt att avgöra vilken typ av
valideringar som genomförs.
En utmaning som lyftes 2018 var behovet av att klargöra vilken roll
som de regionalt utvecklingsansvariga bör ta och hur ett regionalt
utvecklingsarbete för samverkan om validering kan byggas upp. Några
regioner nämner att Valideringsdelegationens arbete med att ta fram
en vägledning har underlättat arbetet.
Med stöd av den finansiering som följde uppdraget samt inom ramen
för Socialfondsprojekt har ett antal regioner genomfört specifika
projekt kring validering.
Regionerna anser dock att det finns behov av nationell samordning för
att undvika parallella strukturer. Samt behov av att samverka med
andra regioner. Några få regioner har någon form av strukturer men
på olika nivåer. Här kan nämnas Region Dalarna som tidigare hade ett
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en etablerad struktur för genomförande av validering men som fått
göra omtag. Regionen har nu byggt en ny struktur, strategisk, på
länsnivå tillsammans med Arbetsförmedlingen och Högskolan Dalarna
samt en gruppering med företrädare från kommuner,
utbildningsanordnare, branschföreträdare, främjare och
valideringsutförare. I arbetet har genomförts workshops och goda
exempel i syfte att skapa en regional struktur. På regionens webb-sida
finns även en kanal för att kommunicera validering.
För att stödja regionerna i att skapa hållbara strukturer för validering
pågår ett socialfondsprojekt, Valideringslyftet, där Myndigheten för
yrkeshögskolan är projektägare. Tillväxtverket deltar i projektets
styrgrupp. 3 Målgrupp är regionerna och samtliga regioner är
representerade. Vi och regionerna ser mycket positivt på projektet då
detta stärker regionernas roll och ger bättre förutsättningar för
handling. Projektet innehåller både kunskapsuppbyggnad och
konkreta verktyg. Det kartläggningsverktyg som tagits fram i
projektet under hösten 2021 syftar till att vara ett stöd i att ta fram
regionala handlingsplaner för struktur för validering. Regionerna har
som nämnts tidigare kommit olika långt i arbetet med att skapa
strukturer och handlingsplanerna ger en genomtänkt plan för
respektive regions fortsatta arbete. Projektet stödjer även med
kunskap när regionerna ska genomföra handlingsplanerna vilket vi ser
som en viktig del i det fortsatta arbetet.
De medel som avsatts i budgetpropositionen för 2022 gör det möjligt
för regionerna att ta det arbete som påbörjats vidare för att skapa
effektiva strukturer för validering. Det är en tydlig signal från
regeringen för denna viktiga del i kompetensförsörjningen och ger en
god förutsättning som för många regioner hade varit svårt utan extra
tillskott av medel.

3.2.2.2

Regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning
Fokusområde: Medverka i planering av utbud och inriktning för
regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning

Arbetet med regionalt yrkesvux har i flera regioner bedrivits i nära
arbetet med utveckling och etablering av lärcentrum. De flesta
regioner påbörjade arbetet med en analys- och kartläggningsfas för att
utforska befintligt utbud och behov i länet i syfte att erhålla en
översiktlig bild. Med utgångspunkt i analysarbetet och inledande

3

Styrgruppen består av: Myndigheten för yrkeshögskolan, Tillväxtverket, Skolverket,
Arbetsförmedlingen, Sveriges universitets- och högskoleförbund, SKR, LO, Svenskt
näringsliv
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dialoger med utbildningsanordnare har regionerna i första hand
stöttat kommunerna genom etablering av forum och nätverk samt
deltagit vid samråd inför ansökan om statsbidrag. I de olika forum har
planering och dimensionering av yrkesvux diskuterats tillsammans
med centrala aktörer, både privata och offentliga. De olika typer av
kunskapsunderlag som regionerna tagit fram under perioden har
också varit mycket viktiga i dessa samtal, bland annat som
kunskapskälla för att förstå behov samt som underlag för beslut om
utbildningar.
Det finns exempel på direkta resultat av samordningen i en del
regioner, såsom ökat antal utbildningar och utbildningsplatser på
yrkesvux inom områden som efterfrågas av arbetsgivare i regionen.
Webbsidor som tagits fram underlättar för individer att välja
utbildning samt att planeringen av yrkesvuxenutbildningar blivit mer
strategisk i länet. De flesta av regionerna uppger att det i första hand
är den övergripande samordningen och samverkan med kommunerna
och andra centrala aktörer som stärkts under perioden. Vidare kan vi
konstatera att regionerna ännu har mycket begränsat direkt inflytande
vid beslut om planering och dimensionering av utbildningar.
Några goda exempel från regioner kopplat till fokusområdet yrkesvux
är till exempel Region Halland. De har tillsammans med länets
kommuner samlat information om yrkesutbildningar och även kopplat
erbjudanden om validering på den gemensamma portalen
Yrkesutbildning i Halland.4 Ett annat gott exempel är från Region
Uppsala där ett nytt samverkansforum har etablerats för att ytterligare
stärka planering och dimensionering av yrkesvux i länet. I
”Kompetensforum vuxenutbildning” ingår förutom regionen
Arbetsförmedlingen, vuxenutbildningschefer från kommunerna,
Länsstyrelsen och Folkhögskolan. Kompetensforum vuxenutbildning
behandlar frågor om dimensionering och synergier i nära dialog med
strategiskt utvalda branscher.
Ett problem som regionerna lyft är att det vid kommunernas ansökan
till Skolverket om statsstöd till yrkesvux inte har tagits hänsyn, till de
analyser som regionerna presenterat, i den mån som regionerna sett
ett behov av. Något som vi lyft i tidigare delredovisningar. Vi ser
därmed positivt på att det avsätts permanenta medel i
budgetpropositionen 2022 till regionerna för samverkan i planering
för gymnasial utbildning vilket kan bidra till ökat mandat.

4

www.vuxhalland.se
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3.2.2.3

Etablering av lärcentrum
Fokusområde: Bidra till etablering av lärcentrum

Vi har sedan tidigare, utifrån regionernas rapportering, tagit upp att
det är svårt och tar tid att etablera och utveckla lärcentrum. Det är en
kommunal fråga och kommunerna har olika förutsättningar och
tvingas i vissa fall prioritera ner mer strategiska satsningar. Samtidigt
ser vi behovet av mer flexibla lösningar kring studie- och
yrkesvägledning, validering och utbildning. Den externa utvärderingen
visar på att regionerna anser att det är en viktig fråga och som
kommer att öka i betydelse. Exempel på satsningar som fortgår är
etablering av lärcentrum i alla kommuner i Norrbotten och
Västerbotten. Region Jämtland-Härjedalen har sen tidigare lärcentrum
men börjar få en tydligare koppling mellan utbud och efterfrågan på
kompetens. Region Gävleborg har en väl etablerad samverkan kring
lärcentrum och samordnar regelbundet träffar för vidare utveckling.
Utöver det har regionernas arbete främst handlat om att samordna
kommunernas ansökningar om statsbidrag för etablering av
lärcentrum.
I Skolverkets återrapportering5 om lärcentrum lyfts bland annat
behovet från de studerande att lärcentrum har betydelse för att börja
studera. Underlag från Gävleborg visar att mer än hälften av de
studerande på högre studier inte tagit steget vidare om inte
möjligheten getts lokalt via lärcentrum.
Tillväxtverket har med utgångspunkt från erfarenheter och samtal
med näringslivet via Myndighetsuppdraget6 dragit slutsatsen att det
behövs mer utvecklade regionala analyser av behov och utbud samt en
stabilare struktur där enskilda lärcentrum ingår i ett sammanhang
som samordnas både regionalt och interregionalt för att kunna
anpassa utbudet mot efterfrågan.

3.3

Tillväxtverkets genomförande av uppdraget

3.3.1

Metod- och kunskapsstöd

Nätverk, mötesplatser, arenor
Den utvärderingen som genomfördes under slutet av 2020 pekar på
att Tillväxtverkets arbete med att stödja regionerna har skapat

5

Skolverket (2020) Utvärdering av statsbidraget för lärcentra, dnr 2018:970

6

Myndighetsinitiativ kring lärcentrum genom samverkan mellan Arbetsförmedlingen,
ESF, Folkbildningsrådet, Myndigheten för Yrkeshögskolan, Skolverket, Tillväxtverket,
UKÄ, UHR.
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förutsättningar för varaktiga resultat. Det stora bidraget som lyfts fram
är kunskap och lärande.
En viktig komponent i vårt metod- och kunskapsstöd har varit
erfarenhetsutbyten mellan regionerna (ERFA-träffar). Under de
första åren av uppdraget samlade vi alla regioner fysiskt två gånger
per år. Under 2020 ändrades förutsättningarna på grund av Corona.
Vi ställde om och möttes digitalt. Att ses varannan månad med
tydlig agenda, kortare möten och aktuella ämnen är något som har
uppskattats av regionerna. Det var särskilt viktigt under början av
pandemin. Regionerna kunde snabbt dela med sig av sina planerade
krisåtgärder, resultatet blev att snabba insatser kunde
”återanvändas” i flera regioner.
Flertalet bransch- och näringslivsorganisationer har bjudits in
under perioden 2018–2021. Syftet har varit att ge regionerna
möjlighet att knyta kontakter, att hitta samarbetsformer samt att
utbyta kunskap med nationella branschföreträdare. Inbjudna
näringslivs- och branschorganisationer har bland andra varit
Svenskt näringsliv, Visita, Teknikföretagen, Byggnadsindustrin samt
Livsmedelssektorn.
En annan viktig arena för kunskapsdelning har varit
Kompetensförsörjningsdagarna. Att ha en etablerad mötesplats där
departement, myndigheter och regioner träffas regelbundet är
ovärderligt. Det är ett viktigt tillfälle att lyfta olika perspektiv, där man
också får möjlighet att vrida och vända på en fråga tillsammans med
kollegor i andra regioner som kämpar med samma utmaningar. Några
röster från senaste träffen får spegla dess relevans:
”Bra med inspiration och erfarenhetsutbyte […] jättebra och viktigt med
dragning från RK! Även andra dragningar från myndigheter. Det är
avgörande för Kompetensförsörjningsdagarnas tyngd.”
”De nationella kompetensförsörjningsdagarna är viktiga, för samtal,
information och ökad kunskap mellan departementen, myndigheter och
regioner.”

Handbok för regionalt kompetensförsörjningsarbete
I dialog med regionerna förstod vi att interna förändringar i
arbetsstyrkan skapar problem, helt enkelt när någon slutar sitt jobb.
Det fanns brist på tydlig intern struktur, god dokumentation om
arbetsprocesser och en beskrivning av vad strategiskt regionalt
kompetensförsörjningsarbete innebär. För att minska risken att
arbetet med kompetensförsörjning blir personberoende tog vi fram en
handbok under 2020.7 Handboken riktar sig både till den som är ny på
jobbet och den som ansvarar för arbetet. På grund av Corona skiftades

7

”Introduktion och stödmaterial i grundläggande regionalt
kompetensförsörjningsarbete”
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fokus och arbetet med handboken pausades. Vi planerar att sprida
delar av materialet via Tillväxtverkets webbplats.
Processtöd
Tillväxtverket identifierade tidigt regionernas behov av processtöd,
särskilt vid övergång till ny organisation. Vi genomförde en förstudie
2018 för att sätta ramarna för det blivande processtödet. Syftet var att
stärka den regionala förmågan att leda processer inom området. Vi
erbjöd processtöd tillsammans med en extern konsult under 2019.
Fokus låg först och främst på de regioner som nyligen bildats men
även andra regioner fick ta del av stödet. 12 regioner deltog
sammanlagt. Efter genomfört processtöd drogs ett antal slutsatser för
hållbara strukturer för det regionala kompetensförsörjningsarbetet.8

3.3.2

Finansiering av grundläggande regionalt
kompetensförsörjningsarbete

3.3.2.1

Basfinansiering

För att stödja det grundläggande regionala
kompetensförsörjningsarbetet har en grundfinansiering till regionerna
fördelats vid två tillfällen. Detta har skett via utlysning av medel. Vid
den första omgången fördelades medlen lika till alla regioner med
1 800 000 kronor var. Inför den andra omgången beslutade
Tillväxtverket att fördela mer medel till de regioner som nyligen
genomfört en regionombildning. Med erfarenhet såg vi behovet av mer
stöd till de nybildade regioner för att kunna bygga och etablera
strukturer för det regionala kompetensförsörjningsarbetet.
Fördelningen var 1 800 000 kronor till nybildade regioner och
900 000 kronor till övriga regioner.
I slutet av uppdraget kan vi konstatera att flera regioner haft problem
med att nyttja den basfinansiering de erhållit. Detta trots att de
uppgett stora problem med just finansiering av verksamheten. För att
ta reda på anledningen gjordes en enkätundersökning till berörda
regioner. Svaren visar på att den främsta orsaken till ej upparbetade
medel är försenad start av planerade insatser vilket fick till följd att
insatser fick kortas ned alternativt avslutas tidigare.

8

Se delredovisning 2019
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Diagram över orsaker till att basfinansieringeni vissaregioner inte har upparbetats.Nio
av tio berörda regioner har besvaratenkäten.

Utifrån enkätsvaren samt dialog med regionerna visar på att
kortsiktiga uppdrag blir problematiska då de är tidsbegränsade.Höga
ambitioner och målsättningar inom ramen för korta perioder är svåra
att nå. En nog så viktig del är förankring, något som tar tid och det
finns därmed risk att projektresultatet inte kan tas om hand och föras
vidare. Då medlen ska förbrukas inom en viss period gör att
omvärldsfaktorer som påverkar sätter hinder för att utföra arbetet
inom beslutad period. Andra faktorer var regionombildning och
pandemins påverkan.
3.3.2.2

Utvecklingsprojekt

Basfinansiering har varit grunden i Tillväxtverkets finansiering av det
regionala kompetensförsörjningsarbetet men för att förstärka arbetet
genomförde vi två utlysningar för utvecklingsinsatser.Målet med
utlysningarna var att ge regionerna möjlighet att i projektform lyfta
fram ett område med särskilt utvecklingsbehov.Detta resulterade i 16
beviljade projekt som involverat 14 regioner, se bilaga 2. Projekten
spänner över olika delar av uppdragets fokusområden samt
samverkan och analyskapacitet.Syftet har varit att fördjupa kunskap,
strukturer eller samverkaninom dessaområden. Projektens resultat
har varit varierande och det finns stort intresse för att sprida lärdomar
och erfarenheter vidare till andra regioner, kommuner och övriga
aktörer i systemet.
Ett intressant projektresultat som vi avser att jobba vidare med
kommer från ett samarbetemellan Region Västerbotten och Region
Gävleborg.Regioner som stod inför och mitt i stora etableringar i för
regionerna nya kompetensområden.Etableringarna kräver mycket ny
kompetens och regionerna hittade stöd i varandras erfarenheter och
utmaningar. I kontakten mellan regionerna växte insikten fram om att
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det saknas en guide för att stötta regioner och kommuner med
kompetensförsörjningsfokus vid stora etableringar. I deras fall gällde
det etableringen av Northvolt i Skellefteå och Microsoft i
Sandviken/Gävle. Modellen utgörs av en guide som är avsedd att
främja en hållbar kompetensförsörjning. Fokus är på att ge stöd till
aktörer när en etablering är för stor för att kunna hanteras av en
enskild kommun. Den ska ge stabilitet och långsiktighet i situationer
när hela systemet stressas som kan ske vid stora etableringar. Guiden
lyfter fram kompetensförsörjning som en kritisk faktor och visar på
vilka konsekvenser en etablering får på olika aktörers behov av att
agera. Tillväxtverket har tagit initiativ till att tillsammans med de två
regionerna vidareutveckla guiden och målsättningen är att publicera
den under första kvartalet 2022.
Region Halland genomförde ett utvecklingsprojekt för att öka de
halländska företagens förmåga att arbeta strategiskt med sin
kompetensförsörjning. Projektet har utformat en pilotutbildning där
byggstenarna har varit en nära samverkan mellan regionen, TEK
Kompetens (IUC Halland), Almi Halland och kommunernas
näringslivskontor. Från projektet finner vi flera viktiga lärdomar om
hur kommunernas näringslivskontor kan inkluderas bättre i arbetet
med att öka små- och medelstora företags förmåga att arbeta med
strategisk kompetensförsörjning.
Region Sörmland har sett behovet av mer anpassade och visualiserade
kunskapsunderlag till målgruppen. En rad olika analyser har tagits
fram i flera format, längd och sammanhang för att testa olika teser och
utmaningar. Dessa behöver paketeras för att kunna presenteras på ett
förståeligt sätt i de dialoger som förs med olika målgrupper. Regionen
har därför tagit fram ett antal prototyper för hur de kan visualisera och
kommunicera kompetensförsörjning som baserar sig på analys och
fakta. Utifrån prototyper har produkter tagits fram och testats. En
erfarenhet från projektet är att nära samverkan internt behöver ske
mellan kompetensförsörjningsstrateg, analytiker och kommunikatör
för att åstadkomma bra kommunicerbara underlag.

3.3.3

Analyser och regionala matchningsindikatorer

Tillväxtverket har förvaltat och utvecklat de regionala
matchningsindikatorer som regionerna använder sig av. Bland annat
har utveckling skett som visar statistik om matchning uppdelat på
inrikes- och utrikesfödda. Enligt Statistiska centralbyrån är antalet
nedladdningar av statistik från regionala matchningsindikatorer
relativt stort jämfört med andra statistikprodukter. Populära tabeller
är bland annat de som handlar om matchning mellan utbildning och
yrke. Det finns stort intresse för att vi ska fortsätta att driva databasen,
enligt den regionala referensgrupp som vi har knutit till arbetet.
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Under 2019 togs en analysrapport fram tillsammans med Region
Jönköpings län.9 Syftet med denna rapport var bland annat att visa
vilka analyser som kan göras med hjälp av de regionala
matchningsindikatorerna som inspiration till andra regioner.
Det mer långsiktiga perspektivet finns under framtagandet genom
regionala Trender och prognoser av Statistiska centralbyrån, vilket vi
möjliggjort genom finansiering från uppdraget. Trender och prognoser
är ett verktyg för att kunna bedöma kompetensförsörjningsbehovet på
lite längre sikt fram till år 2035 och kan även vägas mot brist eller
balans i yrken mot Arbetsförmedlingens prognoser.
Baserat på Tillväxtverkets enkätundersökning Företagens villkor och
verklighet 2020 och på den kompletterande Corona-undersökningen
har vissa regionala analyser av kompetensförsörjningen genomförts.10
3.3.4

Samverkan med andra myndigheter och organisationer

Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan och Skolverket
ska inom sin verksamhetsområden bistå Tillväxtverket i
genomförandet av regeringsuppdraget. Myndigheterna har bjudits in
och deltagit vid de erfarenhetsmöten som vi arrangerat för regionerna.
Något som har uppskattats av såväl regionerna som myndigheterna
själva. Myndigheterna framhåller, i den utvärdering som har
genomförts, att deltagandet har ökat deras kunskap om vad som sker i
regionerna, hur regionerna organiserar sig och att det råder olika
förutsättningar i regionerna. Vid erfarenhetsmötena har även
representant från Sveriges regioner och kommuner deltagit vid ett
flertal tillfällen för att öka sin kunskap och förståelse för regionernas
arbete.
Regionerna har uttryckt behovet av en närmare och samlad dialog med
framför allt de utpekade myndigheterna inom uppdraget.
Tillväxtverket tog initiativ till och arrangerade fyra regionala dialoger
tillsammans med de tre myndigheterna. Regionerna delades in i
mindre grupperingar för att underlätta dialogerna. Fyra regionala
dialoger genomfördes digitalt och agendan utgick från regionernas på
förhand inskickade diskussionspunkter. Dialogerna syftade till att
skapa en närmare relation samt möjlighet att fånga in tidiga inspel och
synpunkter. Ett annat syfte var att tydliggöra myndigheternas uppdrag
och roller samt öka förståelsen för regionernas förutsättningar.
Utvärderingen visade på att regionerna uppskattade dessa dialoger.
Ett medskick från både regioner och myndigheter var att denna typ av
dialog gynnas av att samlas kring ett gemensamt tema.
Med anledning av att de tre utpekade myndigheterna skulle bistå oss i
arbetet bildade vi tidigt en Samverkansgrupp. Gruppen utökades med

9

Kompetensförsörjningen i Jönköpings län - Tillväxtverket (2019) Rapport 305

10

Kompetensförsörjning i Coronatider – Tillväxtverket (2021) Rapport 376

32

Sveriges regioner och kommuner, ESF-rådet samt Folkbildningsrådet
då dessa är viktiga aktörer i kompetensförsörjningsarbetet.
Samverkansgruppen har haft möten regelbundet för att dels ta del av
varandras planerade aktiviteter och dels för att se om vi kan bidra till
respektive myndighets insatser med medverkan eller kunskap.
Generaldirektörerna för Tillväxtverket, Myndigheten för
yrkeshögskolan, Skolverket, Universitetskanslersämbetets och
Arbetsförmedlingen har tagit initiativ till myndighetssamverkan inom
kompetensförsörjningsområdet. Samverkan har utökats med ESFrådet, Folkbildningsrådet samt Universitet- och högskolerådet. Arbete
och case pågår inom följande områden; digitala tjänster, analys,
livslångt lärande, region- och branschkontakter samt validering.
Lärcentrum är ett av de områden där arbete pågår inom
myndighetssamverkan inom ramen för livslångt lärande. I samband
med en av Tillväxtverkets erfarenhetsträff i november 2021 med
regionernas kompetensförsörjningsstrateger kom inspel om vilka
utmaningar och möjligheter regionerna ser för att lärcentrum ska
kunna fylla en funktion i den regionala kompetensförsörjningen.
Regional samordning och långsiktighet för kommuner och regioner för
att etablera lärcentrum är det som tydligast lyfts fram.
Generaldirektörerna har bestämt att fortsätta arbetet under 2022.
Förslag på konkreta insatser och resultat från respektive område
kommer succesivt under 2022. Viss samordning sker även med
regeringens samverkansprogram ”Kompetensförsörjning och livslångt
lärande” för information och för att dela kunskap. Flera av
myndigheterna är även representerade i arbetsgrupper både inom
myndighetssamverkan och samverkansprogrammet vilket ger en god
inblick och mervärde för de två initiativen.
3.3.5

Samverkan med andra uppdrag

Samverkan sker även med andra uppdrag på Tillväxtverket där vi ser
tydliga kopplingar till att stärka regionernas kompetensförsörjningsarbete. Uppdraget Smart industri i regionerna var kompetensförsörjning en av de utmaningar som lyftes fram för att stärka
industrins omställning. 2019 genomförde vi en gemensam
erfarenhetsträff med de två uppdragen för att tillsammans fördjupa
samtal om strategisk kompetensförsörjning med validering som
verktyg. Det var ett givande möte som öppnade kontaktvägar mellan
regionala kompetensförsörjningsstrateger och främjandeaktörer inom
industrin. Fortsatta aktiviteter uteblev tyvärr då pandemin bröt ut.
Kommunerna har en viktig roll i det regionala
kompetensförsörjningsarbetet och Tillväxtverkets uppdrag att främja
lokalt näringslivsklimat i 39 utpekade kommuner har varit en
värdefull samarbetspart. Kommunernas näringslivsfunktioner har
kontakter med det lokala näringslivet och deras kunskap behövs i det
regionala kompetensförsörjningssystemet. På samma sätt har vi
utvecklat samverkan med uppdraget att stärka 30 socioekonomiskt
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utsatta kommuner. Dessa kommuner har stora utmaningar med
kompetensförsörjningsfrågan och behöver ofta arbeta med individers
matchning till jobb. I båda dessa uppdrag finns behov att dela
erfarenhet och kunskap som stärker det regionala
kompetensförsörjningsarbetet. För att tydliggöra de olika rollerna och
komplexiteten i kompetensförsörjningssystemet och därmed
underlätta samverkan har vi påbörjat ett arbete med att digitalt
visualisera hur systemet hänger samman.
Under 2020 arrangerade Tillväxtverket ett flertal möten för dialog om
akuta behov och påverkan på livsmedelskedjan med anledning av
pandemin. Pågående och planerade insatser presenterades, dels som
information och dels som inspiration och möjlighet till att göra
liknande insatser i andra regioner eller inom specifika branscher. De
myndigheterna som har deltagit har informerat om de insatser som
tagits inom bland annat utbildningsområdet. Huvudsaklig målgrupp
har varit regioner och länsstyrelser men också Jordbruksverket,
Arbetsförmedlingen, LRF och Livsmedelsföretagen. Det blev tydligt att
samhället saknar kompetenser och arbetskraft inom vissa områden då
detta vanligtvis utförs av tillfällig utländsk arbetskraft under säsong.
Något som kom fram var att det finns behov av att identifiera kritiska
kompetenser för att klara stabilitet i kris.
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Bilaga 1 – Ekonomisk redovisning för slutrapport

Uppdraget har löpt mellan åren 2018 - 2021. Budgeten har totalt
uppgått till 80 miljoner kronor varav vi har fått använda högst fem
procent för uppdragsanknutna kostnader. Vi bedömer att projektet har
uppfyllt de finansiella villkoren i regeringsbeslutet genom följande
insatser.
Medel har beviljats till:
-

grundläggande kompetensförsörjningsarbetet
utvecklingsprojekt
analysstöd i form av rapporten Trender och prognoser
nedbruten på regional nivå

Verksamhetskostnaderna har främst använts till personalkostnader
och köpta tjänster för utvärdering, processtöd till regionerna och
kommunikationsinsatser samt resekostnader för besök hos
regionerna.
I nedanstående tabell redovisas fördelning av kostnader.

Resultaträkning, tkr
Finansiering
Regionala
anslaget
Bidrag
Anslag
Summa
Verksamhetskostnader
-Personalkostnader
-Köpta tjänster
-Övriga kostnader
S:a verksamhetskostnader
Transfereringar
Summa utbetalningar
Att återbetala
BUDGET
Utfall mot budget, %
Antal timmar
OH-påslag (250 kr/h)*

78 039
78 039

Summa inkl OH-påslag
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Näringslivs-anslaget

Förvaltningsanslaget

0
0

7 044
7 044

0

7 005
9
31
7 044

SUMMA
0
85 083
85 083

786
1 396
532
2 714
75 325
78 039
0
80 000
98%
1 387
347

0

7 044

0%
0
0

5 127
137%
13 456
3 364

7 791
1 405
563
9 758
75 325
85 083
0
85 127
100%
14 844
3 711

78 386

0

10 408

88 794

Nyckeltal
Regionala
anslaget
Andel transfereringar/
summa utbetalningar
Andel verksamhetskostnader/
summa utbetalningar
Personalkostnader/
verksamhetskostnader
Köpta tjänster/
verksamhetskostnader
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Näringslivs-anslaget

Förvaltningsanslaget

SUMMA

97%

0%

0%

89%

3%

0%

100%

11%

29%

0%

99%

80%

51%

0%

0%

14%

Bilaga 2 – Beviljade utvecklingsprojekt
Under åren 2019-2020 har vi inom uppdraget beviljat 16 stycken
utvecklingsprojekt som syftar till att fördjupa insatser inom specifika
områden samt finna nya arbetsmetoder.
Projektnamn

Organisation

Statistik och analys i regional
kompetensförsörjning

Region Gotland

500 000

Utvecklingsprojekt Region Halland

Region Halland

250 000

Modell för matchning i praktiken

Region Jämtland Härjedalen

Beslutat belopp

1 024 528

Stärkt regionalt kompetensförsörjningsarbete
med vuxenutbildningen i fokus

Region Kronoberg

353 333

Kompetensförsörjningscheck i Norrbotten

Region Norrbotten

435 243

Region Norrbotten

751 654

Stärk det regionala
kompetensförsörjningsarbetet ytterligare

Region Sörmland

570 000

Värderingstudie företag

Region Värmland

300 000

Region Värmland

850 000

Region Västerbotten

497 605

Utvecklingsprojekt för grundläggande regional
kompetensförsörjning Västerbotten Region Västerbotten
Gävleborg

897 347

Validering i Västernorrland

420 000

Valideringscentrum Norr

Integrationsprojekt Värmland
Testbädd smart Kompetensförsörjning

Region Västernorrland

Vägar till fler behöriga förskollärare och lärare Region Västmanland

410 000

Samverkansstruktur för Västra Götalands
arbete med kompetensförsörjning

Växtkraft ÖRTA

Kompetensarena Östergötland

Region Västergötland

300 000

Region Örebro län

964 087

Region Östergötland

887 750

Totalt

9 411 547
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